
 درسراسرکشور نشر بازرگانی  چاپ و اعضای نمایندگی

ر محصوالت سای وبازرگانی نشرکتب  ،راستای توسعه فروش درتجارت  ومعدن  نشر بازرگانی بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، و شرکت چاپ

ه سایت بشود جهت دریافت اطالعات بیشتر میاز واجدین شرایط تقاضا  .پذیردفعال با شرایط ویژه میکشور نماینده سراسر علمی خود در

 حاصل فرمایید. تماس 22934662 یا با شماره تلفن مراجعه، cppc.irشرکت به آدرس 

 

  نمایندگیشرایط واگذاری 
 .آموزش و نشر بازرگانی و اقتصادیموضوع  در مفید ی واحرفهی داشتن حسن شهرت و سابقه-1

 .اقتصادی نشر بازرگانی و انگیزه درجهت توسعهبودن  دارا-6

 طبق دستورالعمل شرکت.امکانات مالی  فضا و حداقل دارا بودن-3

 گمرکی .امور فروش و ازاریابی و، مدیریت، بتب اقتصاد بازرگانیفروش ک عرضه وو حوزه چاپ و نشر با  ییی حداقلآشنا-9

  لینک/فایل آیین نامه مدیریت بر نمایندگی -5

 امتیازات ویژه 
نماید یم ضاءخود امتیازاتی به نمایندگان برتر اععلمی  درجهت ماموریت فرهنگی وازرگانی به عنوان ناشر ممتاز ملی نشر ب چاپ وشرکت 

 آن عبارت است از:رئوس 

به عنوان اثربخش انحصاری شرکت چاپ ونشر  و واردات کتاب مقررات صادرات داری از تخفیف نمایندگان درفروش برخور  -1

 بازرگانی 

 .امکان واگذاری نمایندگی شرکت به صورت انحصاری در فروش کتب شرکت -6

 بالوگوی شرکت و نمایندگی استان. مشترکاثر  انتشار امکان -3

 امکان جذب اسپانسر جهت چاپ و نشرکتب توسط  نماینده درقالب آیین نامه شرکت. -9

 موسسات آموزشی و پژوهشی جهت عرضه کتب. رفی نمایندگان به دانشگاه، ومع -5

 رسمی شرکت. شرایط فروش مطلوب درقابل آیین نامهبرخورداری از تخفیف ویژه در -2

 .بین شرکت و نمایندگی امکان تهاتر کتب فی ما -7

 امکان تبادل مالی بصورت اعتباری جهت نمایندگان برتر . -8

 .جذب محتواهای مؤلفین برای چاپ کتب با هزینه مؤلف -4

  .نامهاز پایان عسی ارشد جهت تدوین کتب منتججذب محتواهای فارغ التحصیالن دکتری و کارشنا -16

  .تعامل در تهیه محتوی الکترونیکی -11

 

  مدارک مورد نیاز 

 شناسنامه وکارت ملی. تصویر .1

 آموزش حوزه بازرگانی و اقتصاد داشته باشد. حوزه نشر وداللت برهمکاری درمعتبر که سوابق کاری ارائه  .6

 مناسب جهت فعالیتهای نشر و فروش.ارائه مدرک معتبر بر دارا بودن فضای  .3

 امکانات تمامی شامل شماره تلفن ثابت، موبایل وفکس به همراه آدرس دقیق پستی.  .9

 .47ماهه نخست  2مبنی برجمع کل درآمد درمثبته مدارک  .5

 ارسال فرم درخواست اخذ نمایندگی.  و تدوین .2

 Agency@cppc.irارسال کلیه مدارک به آدرس ایمیل  .7
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