سامانه تخصصی ترجمه

"آمارد ترجمه"

amardtarjome.com

"اعطای نمایندگی سامانه تخصصی ترجمه آمارد ترجمه به دانشجویان و جامعه دانشگاهی "
شرایط اعطای نمایندگی دانشگاهی:
 )1داشتن انگیزه و اشتیاق و مهارت بازاریابی باال
 )2ثبت سفارش اولیه حداقل  101111تومان
 )3با توجه به این که از هر دانشگاه تنها یک نماینده فعال دانشجویی می پذیرد ،لذا اولویت اعطای
نمایندگی با اولین فردی است که بتواند حداقل  101111تومان ثبت سفارش داشته باشد.
 )4مجموع ثبت سفارشات ماهیانه حداقل  111111تومان
مدارک مورد نیاز برای اعطای نمایندگی جامعه دانشگاهی:
 -1پرکردن فرم نمایندگی
 -2اسکن کارت دانشجویی و یا کارت پرسنلی کارمندان دانشگاه
 -3اسکن عکس پرسنلی و کارت ملی
مراحل اعطای نمایندگی دانشجویان و جامعه دانشگاهی:
 -1ارسال فرم و مدارک ذکر شده به  . amardtarjome@gmail.comدر موضوع ایمیل "اخذ نمایندگی
دانشجویی" را ذکر نمایید.
 -2مراجعه به آدرس amardtarjome.com/register

و ثبت نام در سایت به عنوان کاربر عادی .در

قسمت نام شرکت ،عبارت "جهت اخذ نمایندگی دانشگاه  ".....را درج نمایید.
 -3برای تبدیل وضعیت از کاربر عادی به نمایندگی باید حداقل مجموعا مبلغ  101111تومان ثبت سفارش
اولیه داشته باشید .با توجه به این که از هر دانشگاه تنها یک نماینده فعال دانشجویی می پذیرد ،لذا
اولویت اعطای نمایندگی با اولین فردی است که بتواند حداقل  101111تومان ثبت سفارش داشته باشد.
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شرایط و مزایای کار پس از تایید نمایندگی:

 -1هیچ گونه هزینه اولیه بابت اعطای نمایندگی از شما دریافت نمی گردد.
 -2در صورت ثبت سفارش حداقل  111111تومان در ماه ،بابت سفارشات ترجمه و سایر خدمات تخصصی ما،
 12درصد از کل مبلغ سفارش به شما تعلق خواهد گرفت .در صورتی که مبلغ مجموع ثبت سفارش شما
بیش از  311111تومان در ماه باشد  ،بابت سفارشات ترجمه و سایر خدمات تخصصی ما 10 ،درصد از کل
مبلغ سفارش به شما تعلق خواهد گرفت.
 -3پس از تایید نمایندگی شما ،برای ثبت سفارش کافی است فایل مورد نظر خود را در قسمت ثبت سفارشات
پنل نمایندگی خود بارگذاری نمایید .پس از صدور پیش فاکتور توسط اپراتور ما در مدت زمان کمتر از 11
دقیقه ،می بایست از  50درصد از کل هزینه را از طریق درگاه پرداخت سامانه ما واریز نمایید تا سفارش
ترجمه شما آغاز شود .پس از پایان کار و پرداخت مابقی مبلغ سفارش می توانید فایل ترجمه شده خود را
دانلود نمایید.
 -4با توجه به مبالغ ثبت شده در سیستم در حساب نمایندگی شما و نوع سفارش ،پورسانت شما در اول هر ماه
به شماره کارت اعالم شده توسط شما در فرم نمایندگی واریز خواهد شد.
 -0برای صدور سریع پیش فاکتور می توانید با شماره پشتیبانی سایت ( )19319120495تماس حاصل نمایید.
 -5برای شما نماینده محترم خدمات تخصصی ما تا یک هفته شامل گارانتی کیفیت و ویرایش خدمات خواهد
بود.

