
 

 همکاری 

مجموعه پارادایس زیر نظر شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت به نمایندگی آقای حسین قدیری فرزند ابوالفضل شماره ملی   این قرارداد فی مابین 

پالک   –تجاری خلیج فارس مجتمع  –چهارراه طالقانی  قرارداد ها به نشانی قزوین بعوان مدیر  09127855049به شماره موبایل  4310330118

               به شماره ثبت                                                   رکت       در راستای معرفی ش  QZPARADISE.IRWWW. پارادایس در سایت فروشگاه  –یک 

                                     با امضاء مجاز آقایان                                به شماره ملی                               به نشانی قانونی شرکت            در تاریخ                به مدت یک سال 

کد پستی                                             تلفن ثابت                                

و طرفین تا پایان همکاری ملزم به رعایت مفاد آن و بعد از اتمام قرارداد نیز ملزم به شرایط   ن قرارداد تامین کننده نامیده میشود منعقد که منبعد در ای

 د . نرازداری طرف مقابل میباش

 

 : میباشد  موضوع قرارداد به شرح ذیل 

یرانی شرکت/کارگاه/تولیدی شما را با بررسی روند تولید محصول ازیر نظر شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت در نظر دارد مجموعه پارادایس 

 روند کار بدین صورت است که : بگذارد همبارگذاری و به نمایش عموم جوا WWW.QZPARADISE.IR معرفی و در بستر سایت 

 عکس میباشیم .  80مجاز به بارگذاری تا ، در صورت تمایل  عدد  50بارگذاری محصوالت شما به صورت عکس  -1
 دقیقه .  10دقیقه الی  5تولید شرکت از بارگذاری ویدئو از کارگاه و خط  -2
. . آدرس تولیوودی . موقعیووت مکووانی تولیوودی نده حقیقی / حقوووقی تولید کنبارگذاری مشخصات تولیدی شما اعم از نام تولیدی . نام تولید  -3

 آدرس سایت و یا شبکه اجتموواعی . شماره تماس مدیر فروش . شماره تماس مدیریت . در صورت تمایل. موقعیت مکانی محل عرضه 

 متن در خصوص محصول و تاریخچه شرکت .
 اعتماد متقاضی خرید محصول . در راستای جلب  در صورت تمایل شرکت بارگذاری مدارک و مجوزات قانونی -4

 
 پیشنهاد ما به شما چنین است که : 

بستر تولید ه شمارا به صورت مستقیم معرفی تا در ما 6اجرای مارکت جداگانه در شبکه شرکت میباشید بهتر است به مدت اگر مایل به 

 .خود داشته باشید تولیدی برای  شخصیکنندگان ایران جایگاهی 

 

 به جامعه جهانی اقداماتی را انجام خواهد داد به شرح ذیل : راستای معرفی شما مجموعه پارادایس در  

 Tumblr . twitter . apparat . Instagram . facebookهای اجتماعی نظیر :  و محصوالت شما در شبکه  وی بارگذاری ویدئ-1
 . تولیدی  نمایش صفحه شخصی شما با نمره سئوی باال در صفحه اول گوگل با سرچ مشخصات -2

 .   ایجاد بازار تبادلرتبط جهت همکاری با تولیدی های دیگر در راستای  ت م معرفی شما به تولید کنندگان محصوال -3

 
 

 :  ی شما چنین است تولید رونق فعالیت های آینده شرکت در روند بهبود 

 صادرات محصوالت شما به بازار های جهانی . و مشخصات صفحه شما به زبان انگلیسی در راستای  ه متون ترجم -1
 یشگاه های ایرانی در جهت معرفی شما به جامعه ایرانی . در نمان صفحه تولید کنندگان ایرانمایش  بزودی  -2

 

 ست : تولید کنندگان چنین امعرفی تخفیفات شرکت برای 

 IDEO.QZPARADISE.IRVر مرکز آموزش در بست % تعرفه معرفی معاف شوید . 50دقیقه ای از  5ویدئو  50بارگذاری  با
 خ انجمن پرسش و پاس.  % تعرفه معاف شوید 30امتیاز در انجمن پرسش و پاسخ از   0001با بدست آوردن 

 

 WWW.QZPARADISE.IR ا مطالعه کنید  در صورت تمایل و همکاری قبل از اقدام صفحه اصلی سایت ر 

 

 

 و گسترش روند فعالیت خواهد شد .  اعضاء هدف ما معرفی شما به جامعه جهانی میباشد مبلغ دریافتی جهت هزینه اشتغالزایی 

http://www.qzparadise.ir/
http://www.qzparadise.ir/
http://video.qzparadise.ir/videos/top
https://qzparadise.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae/
https://qzparadise.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae/
https://qzparadise.ir/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae/
http://www.qzparadise.ir/

