
 به نام خدا

 سيستم بازاريابی و فرانچايز زر آفرين

:اصطالحات و تعاريف  

استکه در آن بازاريابان اقدام به فروش مستقيم يا غير  و خدمات تاسيسات روشی برای فروش محصول: سيستم بازاريابی زر آفرين

و ) به عنوان عضوی از تيم خود(ديگر هر بازارياب ميتواند با تيم سازی و معرفی بازارياب .مستقيم کاال به مصرف کنندگان ميکنند
.ايجاد گروه فروش  موجب گسترش و افزايش فروش و درآمد خود شود  

سيستم زرآفرين در هر شهر ايران که مشمول شرايط نمايندگی ميباشند و فعاليت خود را به عنوان هد  به نماينده های : سر ليدر

در شهر خود عالوه بر اين گروه از متقاضيان با خريد امتياز زر آفرين .شوندمرکزی و آموزشی در آن شهر آغاز نموده اند اطالق مي

راه اندازی وآموزش کسب و کاری حرفه ايی در زمينه ی تاسيسات ميتوانند امتياز سر ليدری خود را که پلن در آمدزايی ويژه ايی 

.دارد بهره مند شوند  

به فرصت درآمدزايی زرآفرين و پس از ثبت نام امکان شرکت در دوره  به فردی اطالق ميشود که با معرفی شدن:بازارياب مستقل

.های آموزشی و فروش کاال و معرفی افراد ديگر به درآمدزايی را پيدا ميکند  

کد منحصی به او اختصاص داده . پس از تکميل ثبت نام بازارياب مستقل و ثبت اطالعات وی در سيستم زرآفرين : کد واحد بازرگانی

.و ميتواند از اين کد به عنوان کد معرف برای جذب هم تيمی خود استفاده نمايدا.ميشود   

.فردی است که کاالهای فروشگاه را به منظور مصرف از بازارياب مستقل خريداری ميکند: مصرف کننده نهايی  

به تيم سازی و استفاده از پلن های مشتريانی هستند که فقط ميتوانند از فروشگاه سيستم زرآفرين خريد نمايند و قادر : پايهمشتری 

.درآمدزای سيستم زرآفرين نيستند  

.خريد برای مصرف شخصی و يا فروش مستقيم کاال به مصرف کنندگان: خرده فروشی   

مبلغی که هر فرد به تناسب ميزان فروش شخصی و عملکرد افراد زير مجموعه خود دريافت ميکند و حداکثر تا تاريخ ششم :پورسانت

.درصد مبلغ فروش با توجه به ظريب آن محصول ميباشد ۳۰همچنين اين پورسانت حداکثر تا .د به وی پرداخت ميگرددماه بع  

.مبلغی است که به ازای رسيدن بازارياب مستقل به هر کدام از رده های سيستم زرآفرين به وی پرداخت ميگردد: پاداش  

پورسانت و پاداش بازارياب مستقل در قبال خورده فروشی و توسعه و برنامه سيستم برای محاسبه ):سوددهی(طرح درآمدزايی 

.آموزش و رتبه  محاسبه ميگردد  

هر يک از بازاريابان مستقل ميتوانند براساس ميزان مشخصی فروش و فعاليت ماهانه رده يا رتبه ايی را در شبکه : رده يا رتبه

.اين رتبه ها در طرح درآمدزايی زرآفرين بيان شده است پورسانت و پاداش  متناسب با هر يک از.فروش کسب نمايند  

حداقل ميزان خريد ماهانه توسط بازارياب مستقل که به ازای تحقق آن بازارياب واجد شرايط دريافت پورسانت : حداقل خريد

ايط دريافت پورسانت در غير اينصورت حائز شر.ميليون لایر ميباشد۴حداقل خريد طرح زرآفرين برای هر بازارياب مبلغ .ميباشد

.درصد مبلغ حداقل خريد به آن اضافه ميشود ۵۰با افرايش هر سطح .نميباشد و فقط پورسانت خورده فروشی دريافت مينمايد  

عددی است که مبنای پرداخت پورسانت و تابعی  از حاشيه سود شرکت است که در درصد پورسانت فروش هر شاخه : ضريب کاال

.کااليی ضرب ميگردد  

.معرف هر بازارياب مستقل ليدر او محسوب ميشود: درلي  

فرد معرفی کننده قرار  يا سطح اول در گروه اول.به شرکت معرفی ميگرددهر فرد که به عنوان بازارياب مستقل :يا سطح گروه

.به همين ترتيب هر معرفی جديد گروه جديدی در سطح جديد را در شبکه فروش افراد ايجاد ميکند.ميگيرد  
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.هر شاخه مجزا که مستقيم با باالسری خود وصل ميشود يک گروه فروش ناميده ميشود: فروش گروه  

.بازارياب مستقل گفته ميشود يک  تمامی اعضای گروه های فروش به :تيم  

که  طرح درآمدزايی شرکت اينطور در نظر گرفته ميشود.در صورتی که در پايان هر ماه فردی حائز شرايط نشده باشد: غربال گری

.گويی فرد در سازمان وجود ندارد و هر فرد حائز شرايط در سطح اول آن جای ليدر خود قرار ميگيرد  

.حجم فروش گروه عبارت است از فروش شخصی فرد بعالوه تمامی گروه فروش :حجم فروش گروه فروش  

.خود پورسانت دريافت ميکنندسطح از گروه فروش  ۶هر يک از بازارياب مستقل متناسب با رده سازمانی تا حداکثر **  

 

:انواع پورسانت  

:به مصرف کننده پورسانت فروش شخصی: الف  

که اين .درصد از فروش شخصی ماهانه بازارياب مستقل به صورت تخفيف نقدی برای آنها در نظر گرفته ميشود ۲۲حداکثر تا 

توجه بفرماييد که اين درصد به صورت .محاسبه ميگردددرصد در هنگام خريد بروی فاکتور با توجه به ضريب هر کاال برای وی 

فاکتور دوم چون مجموع  خريد ماه .ميليون تومان  ۱تومان بود  و فاکتور دوم  ۲۵۰۰۰۰۰اگر فاکتور اول مبلغ :مثال.تجميعی ميباشد

.درصد پورسانت محاسبه ميگردد ۱۷ميليون تومان فاکتور دوم با ۱.تومان  ۳۵۰۰۰۰۰ايشان شده   

)لایر(روش شخصی مبلغ ف از مبلغ کل فاکتور درصد پورسانت   

۰-۳۰.۰۰۰.۰۰۰  ۱۲ 
۳۰.۰۰۰.۰۱۰ � ۹۰.۰۰۰.۰۰۰  ۱۷ 

به باال   ۹۰.۰۰۰.۰۱۰  ۲۲ 
 

:پورسانت فروش شخصی به همکاران: ب  

فروش و بازاريابی بازارياب مستقل ميتواند در هر شهر ايران به همکاران تاسيسات در زمينه های مختلف از طرف زرآفرين اقدام به 

.درصد پورسانت اين فروش ها به شرح زير ميباشد.نمايد  

)لایر(مبلغ فروش شخصی   درصد پورسانت از سود فاکتور 

۰-۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ۱۲ 

۴۰.۰۰۰.۰۱۰ � ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ۱۷ 

به باال   ۱۰۰.۰۰۰.۰۱۰  ۲۲ 

 

:اداش کسب رتبه در زرآفرين پ: پ  

چنانچه در پايان ماه موفق به کسب يکی از رده های سازمانی به شرح جدول زير گردند پاداش مربوط به همان  کليه بازاريابان مستقل

.رده را دريافت خواهند کرد  

کليه رده های سازمانی موظف هستند از طريق آموزش و حمايت افراد که در رده پايين تر خود قرار دارند زمينه ارتقا آنها را فراهم 

.سازند  
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)لایر(پاداش   حداقل تعداد افراد گروه فروش 
شماره سطح/ در سطح آخر   

)لایر(حداقل ميزان فروش گروه فروش  نام سطح بندی 

۱سطح /  نفر ۳ ۴.۰۰۰.۰۰۰  ستون فروش ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ 
۲سطح /  نفر ۱۰ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰  ژنرال فروش ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
۳و۲سطح /  نفر ۳۵ ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ فروشزرين  ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰   
۴و۳سطح /  نفر ۱۱۰ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰  فروشنده جادويی ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
۵و ۴سطح /  نفر ۳۳۵ ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰  ابر فروشنده ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 

:پورسانت سطحی در گروه های فروش: ت  

.نمودبه کليه بازاريابان مستقل از سطح ژنرال فروش به بعد پورسانت سطح های فروش خود را دريافت خواهند   

.اين پورسانت پس از اعمال فشرده سازی در گروه فروش انجام ميگردد  

در  جه است که ظريب کاالی فروخته شده اين درصدها در هر سطح متناسب با فروش اعضای تيم محاسبه ميگردد و الزم به تو

.به اين درصد پورسانت لحاظ ميگرددمحاس  

 سطح درصد

 سطح اول ۳
 سطح دوم ۲
 سطح سوم ۱

 

:پورسانت فروش خدمات پروزه ايی يا دوره های آموزشی: ث  

و يا فروش دوره های آموزشی ) معرفی توسط بازارياب مستقل(با فروش خدمات تاسيسات چه به صورت پروژه ايی و قراردادی 

.حضوری و غير حضوری در زمينه آموزش ميتوانند مطابق جول زير پورسانت دريافت کنند  

آموزش/)لایر(خدماتميزان فروش  درصد  

دوره آموزشی ۰-۳/       ۰-۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵  
دوره آموزشی ۱۰- ۴/      ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰- ۳۰.۰۰۰.۰۱۰ ۸  
دوره آموزشی به باال ۱۱/   به باال     -۱۰۰.۰۰۰.۰۱۰ ۱۲  

 

:تامين کاالی تاسيساتی پروژه ايی: ج  

در پروژه های ساختمانی بزرگ و با معرفی آنها به شرکت و رزرو پروژه برای بازاريابی اقدام نمايد تا به  بازارياب مستقل ميتواند

.پلن درآمدزايی بازارياب مستقل از اين نوع فروش به شرح جدول زير است.قرارداد منجرب شود  

از سود زرآفرين درصد )لایر(مبلغ قرارداد پروژه   

۲۵ ۰  -  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  
۳۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۱۰- ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰  
به باال ۶۰۰.۰۰۰.۰۱۰ ۴۰  
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مرکز آکادمی + اعطای نمايندگی فروش معتبر ترين برندهای تاسيساتی + سيستم درآمدزايی ( فرانچايز يا نمايندگی زرآفرين: ح 

)اعطای نمايندگی خدمات+ تاسيساتی   

ما به سابقه بيش از .ميتوانند تقاضای نمايندگی را به شرکت اعالم کنندعالقه مندان به سر ليدری سيستم زرآفرين در هر شهر ايران 

درجه اول در اين زمينه و های مختلف برند  فروش و پخش يک دهه در زمينه صنعت تاسيسات کشور و با بهره گيری از نمايندگی

و اعمال خدمات نصب و پس از فروش همچنين آموزش شاخه های مختلف تاسيساتی به کار جويان با اعطای مدرک فنی و حرفه ايی 

.در زمينه های مختلف تاسيساتی فعاليت مينمايد  

.عضويت و فعاليت برای بازارياب مستقل در اين سيستم رايگان ميباشد**  

:امتيازات نماينده زر آفرين  

ايجاد پلن فروش و بررس بازار موجود نماينده و جامعه مشتريان در هر بخش تاسيسات در شهر مربوطه و فرصت سازی و )۱

 بازاريابی مشخص و منحصر برای نماينده

امکان برگزاری کالس آموزش تخصصی در زمينه های مد نظر نماينده در تاسيسات و برگزاری کالی آموزش پگيشرفته )۲

 بازاريابی و فروش و رفتار با مشتری

ن زمينه و حدالمکان واگزاری انحصاری برندهای مرتبط امکان بهره مندی از اجناس و کاالهای تاسيسات با قيمت دسته اول در اي)۳

 در شهر نماينده

زمينه پر مصرف برای همکاران شهر نماينده مربوطه ۵ايجاد الين پخش قطعات در )۴  

امکان ايجاد و راه اندازی الين خدمات ودوره های آموزشی با مدرک فنی و حرفه ايی در شهر مربوطه)۴  

و آموزش الزم جهت فعاليت) سطح اول برای نماينده خواهد شد سود(ايجاد مرکز سر ليدری )۵  

امکان ساپورت کاال در پروژه های قراردادی و اختصاص نيروی پشتيبانی خدمات در صورت لزوم) ۶  

ايجاد همکاری های بيشتر و پر بازده با نماينده در طول مدت زمان نمايندگی)۷  

ين در وب سايت شرکت و اختصاص سود خريد آنها توسط مصرف کننده به اختصاص الين فروش کاال خدمات و آموزش آنال)۸

 نماينده در شهر مربوطه

اختصاص اعتبار به نماينده در فروش کاال به نماينده)۹  

از طريق آموزش و راه اندازی توسط ( از اين رو متقاضيانی که چه تجربه فعاليت در اين زمينه را دارند و يا بدون تجربه کافی

.در زمينه تاسيسات با ما مکاتبه نمايندهستند ميتوانند برای داشتن مجموعه ايی کامل و بروز ) زرآفرين  

شرايط اعالی نمايندگی در جدول زير گردآوری شده .ار شگفت انگيز خواهد بودپلن درآمد زايی سيستم زرآفرين برای سر ليدر بسي

.است  

:شرايط الزم جهت درخواست نمايندگی  

داشتن سرمايه کافی جهت خريد امتياز و استارت اوليه کسب و کار)۱  

امکان ايجاد تجهيزات سخت افزاری و مکان مناسب جهت شکل گيری کسب وکار)۲  
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و آدرس دقيق فروشگاه و رزومه کاری مرتبط يا غير مرتبطارسال مدارک هويتی )۳  

 

 

 

.ب سر ليدر پاداش به شرح زير دريافت نمايدذبازارياب مستقل ميتواند با ج  

)لایر(مبلغ هر فرد در جمعيت  پاداش بازارياب مستقل  جمعيت شهر و حومه 

درصد از مبلغ کل امتياز ۲۰ نفر ۱۰۰.۰۰۰زير  ۷۰۰   
کل امتيازدرصد از مبلغ   ۲۰ نفر ۲۰۰.۰۰۰ � ۱۰۰.۰۰۱ ۶۰۰   
درصد از مبلغ کل امتياز ۲۰ نفر ۳۰۰.۰۰۰ � ۲۰۰.۰۰۱ ۵۰۰   
درصد از مبلغ کل امتياز ۲۰  ۴۰۰ ۳۰۰.۰۰۱ � ۵۰۰.۰۰۰  
درصد از مبلغ کل امتياز ۲۰ به باال ۵۰۰.۰۰۱ ۳۵۰   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

:مثال  

 

مستقل را مشاهده ميفرماييدارياب نمودار باال وضعيت گروه فروش يک باز  

:بررسی وضعيت گروه فروش  
.سطح ميباشد ۲تيم فروش اين بازارياب مستقل شامل  

نفر بازاريابی  ۴و )در جدول زير نمايش داده ميشود) ز(با حرف (نفر بازارياب يا مشتری مصرف کننده  ۶.نفر  ۱۰شامل : سطح اول

)در جدول زير نمايش داده ميشوند ۴و۳و۲و۱با اعداد ( مستقل  

.)در جدول زير نمايش داده ميشود )ر(با حرف ( نفر است ۱۲شامل : سطح دوم   

.)نفراست ۱۰ مجموعسطحدوماوباالتراز( ژنرالفروش:رتبهبازارياب.نفر ميباشد ۲۲مجموع تيم فروش بازارياب مستقل شامل   

:فرضی بازارياب فروش بررسی ميزان دريافت پورسانت   

فيلتر تصفيه  پکتومان  و ۲.۱۸۰.۰۰۰مرحله ايی تايوانی به قيمت  ۷دستگاه تصفيه آب در اين مثال  دو محصولفقط با فرض تنوع 

خريد افراد . است ۱عدد ) دسته تصفيه آب و پيش تصفيه(باشد و ظريب اين دسته ی کااليی تومان  ۸۵.۰۰۰آب تايوانی به قيمت 

.به شرح جدول زير است و خود بازارياب در طول ماه با فرض خريد اين دو کاالی پر مصرف و روتين از شرکت فروشگروه   

 

.تنوع محصولی است ۵۰۰۰فروش باالی الزم به يادآوری است کاالهای زرين **  



 به نام خدا

مبلغ خريد بازارياب از 

)لایر(شرکت   

سطح   کاالی خريداری شده  اسم عضو 

مرحله ايی تايوان ۷آّب  عدد تصفيه ۴  ۹۲.۳۰۰.۰۰۰  
عدد پک فيلتر تصفيه آب تايوان ۶  

ژنرال 

 فروش
 بازارياب مستقل

۱مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازارياب ز ۱

۱مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب ۲۳.۵۰۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۲  

 بازاريابز ۱

۱مرحلهاييتايوان ۷ تصفيهآّبعدد ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازاريابز ۱

۱مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب ۲۱.۸۰۰.۰۰۰  بازاريابز ۱ 
۱مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  

عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  
 بازاريابز ۱

عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۲ ۱.۷۰۰.۰۰۰  بازاريابز ۱ 
۱مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  

عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  
 بازاريابز ۱

۲مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب ۴۶.۱۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۳  

۱بازارياب ۱  

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۳.۵۰۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۲  

۲بازارياب ۱  

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۵ ۱۱۴.۹۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۷  

۳ بازارياب ۱  

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۲ ۴۴.۴۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

۴بازارياب ۱  

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

ربازارياب ۲  

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۴.۳۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۳  

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازاريابر ۲

عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۳ ۲.۵۵۰.۰۰۰  بازاريابر ۲ 
مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۱.۸۰۰.۰۰۰  

 
 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۲ ۴۳.۶۰۰.۰۰۰  
 

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۲ ۴۳.۶۰۰.۰۰۰  
 

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۳ ۶۷.۹۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۳  

 بازاريابر ۲

مرحلهاييتايوان ۷ عددتصفيهآّب۱ ۲۲.۶۵۰.۰۰۰  
عددپکفيلترتصفيهآبتايوان۱  

 بازاريابر ۲

لایر۸۲۱.۶۵۰.۰۰۰  جمع کل گروه فروش 



 به نام خدا

:پورسانت فروش شخصی  به مصرف کننده بازارياب مستقل محاسبه *  

درصد اين مبلغ را به عنوان پورسانت در اين  ۲۲لایر خريد کرده باشد  ۹۲.۳۰۰.۰۰۰با فرض آنکه بازارياب در يک فاکتور مبلغ 

.ماه دريافت خواهد نمود  

۲۰.۰۳۰.۹۰۰=۲۲  % ×۱  ×۹۲.۳۰۰.۰۰۰  

:مستقلمحاسبه پورسانت سطحی بازارياب *   

۱۰.۹۹۹.۵۰۰  =۳ % ×۱  ×۳۶۶.۶۵۰.۰۰۰ :بازارياب ۱پورسانت سطح    

  ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰× ۱× % ۲=   ۹.۱۰۰.۰۰۰:                                                                بازارياب ۲پورسانت سطح 

:محاسبه پاداش رتبه*  

.از ستون فروش به ژنرال فروش کسب نمايدبا فرض اينکه بازارياب مستقل در اين ماه ارتقا رتبه   

۲۸.۰۰۰.۰۰۰= پاداش   

 

لایر ۶۸.۱۳۰.۴۰۰: مجموع درآمدهای بازارياب در اين ماه  

 

با تکميل تيم فروش و غيره اين سود به صورت تصاعدی افزايش . برای ديگر بازاريابان نيز به همين شکل محاسبه ميگردد **

.ميابد  

سيار رايج است و با فرض اينکه شخص بازارياب ديگر محصوالت زرين فروش استفاده نکند يا اين مثال نمونه دست يافتی و ب

.فروش خدمات و آموزش نداشته باشد و سر ليدری را  جذب نکرده باشد  

 

 

 

 

  موفق باشيد 


