הסכם זכיינות
שנערך ונחתם בתאריך _______________

בין:

קבוצת פרסום ישיר בע"מ
ח"פ 662758455
רח' כנפי נשרים 42
ירושלים
(להלן" :החברה")

לבין:

מצד אחד

שם________________________________ :
ת.ז_________________________________ .
כתובת_______________________________ :
דוא"ל_______________________________ :
טל__________________________________ :
(להלן" :הזכיין")
מצד שני

והחברה עוסקת בין היתר ,בהכשרת אנשי מכירות ,שווק ,פרסום והפצת מוצרים
הואיל:
לעסקים ונותני שירותים למיניהם;
והואיל:

והזכיין מעוניין לקבל הכשרה כנ"ל ,במסגרת סדנאות ,שהחברה מקיימת לצורך כך ,על
מנת להיות זכיין של החברה למתן שרותי שווק ופרסום לאנשי עסקים ונותני שירותים;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן-:
.6

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

.4

הזכיין מתחייב להשתתף ולהשתלב בסדנאות החברה לפחות באחת על מנת שיוכשר כאיש פרסום
ושווק לעסקים ונותני שירותים.

.3

החברה מתחייבת להכשיר את הזכיין כאיש פרסום ושווק כאמור לעיל ,ולשם כך תקיים הכשרה
ב -8-סדנאות ,שבהן ישתתף הזכיין.

.2

תמורת השתתפותו בסדנאות של החברה ,מתחייב הזכיין לשלם לחברה סך של  ₪ 334כפול 67
חודשים ,סה"כ  .₪ 6785ניתנת לזכיין האפשרות לשלם את הסכום הנ"ל בכל חלוקה אחרת שלא
תעלה על  67תשלומים.

.6

תמורת תשלום הסכום הנ"ל ,יהיה הזכיין זכאי להשתתף ולקחת חלק ב -8-סדנאות הכשרה
מטעם החברה ,וכן לקבל גישה לחומר לימודי באמצעות תכנים אינטרנטיים שיועברו לו ,וכן יקבל
מעמד של "זכיין" של החברה.
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.5

אין לזכיין אפשרות ביטול לאחר שנטל חלק באחת מהסדנאות ו/או לאחר שקיבל את תוכני
הקורס באמצעות האינטרנט.

במידה והזכיין יגרום לצירופו של "זכיין" חדש ,אשר יתקשר בהסכם דומה מחייב עם החברה,
.8
וישלם את מלוא התמורה עבור הכשרתו כ"זכיין" ,יתוגמל הזכיין החתום על הסכם זה ,ע"י החברה,
בסכום של  ,₪ 6,622.-וזאת לאחר  36ימים מיום חתימת הזכיין המצטרף .במידה וה"זכיין" החדש
המצטרף יעביר את תשלום ההסכם בתשלומים ,יועברו התגמולים לזכיין החתום על הסכם זה באותם
התנאים .במידה והזכיין החתום על הסכם זה יהיה מעוניין למשוך את תשלום התגמול במלואו בתשלום
אחד ינוכו מהתגמול .67%
.5

במידה והזכיין החתום על הסכם זה בעל חובה כספית לחברה ,תנוכה חובה זו לפני כל תשלום
אשר על החברה להעביר לזכיין.

.8

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי במידה והזכיין יקשור עסקאות בין החברה לבין אנשי עסקים
ונותני שירותים ,שהחברה תספק להם שרותי שווק ופרסום ,הוא יתוגמל בשעור של  76%מסכום
העסקה הראשונה ועד לסך של  .₪ 3,222.-על כל עסקה נוספת ,תחולק התמורה המתקבלת בין
החברה לזכיין ,בשעור של  52%לחברה  22%לזכיין .מהעסקה החמישית באותו חודש תחולק
התמורה  62%לחברה  62%לזכיין ,מהעסקה השישית באותו חודש תחולק התמורה  52%לזכיין
 22%לחברה ,מהעסקה השביעית והלאה באותו חודש  82%לזכיין ו 32%לחברה.
חלוקת התמורה תתאפס מידי חודש ותתחיל מ 22%לזכיין ו 52%לחברה עד לעסקה החמישית.
הסכומים ישולמו רק לאחר ניכוי כל ההוצאות המתחייבות ובעד עזרה של הזכיין למשימה לקידום
החברה שתתבקש  .למשל כתיבת כתבה באינטרנט לשם קידום אתרי החברה ואו תמיכה בזכיין
חדש ואו מילוי תכנים באתר סיוע משימה לטובת החברה

.7

כל התשלומים שישולמו לזכיין ע"י החברה יהיו כנגד קבלת חשבונית מס כחוק.

.7

הסכם זה בא במקום כל הסכם ,ו/או התחייבות ו/או מצג ,בין בכתב ובין בע"פ שהיו קודם לכן,
במידה והיו בין הצדדים ,ורק הסכם זה מחייב את הצדדים
ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________
החברה

__________________
הזכיין

שם בעל הכרטיס ______________________________טלפון ___________________
מספר כרטיס

סוג כרטיס ________________________

קבוצת פרסום ישיר בע"מ – רח' כנפי נשרים  02ירושלים
שירות – 252-0060222 ,250-8800082
דוא"ל info@pirsumyashir.com :אתרhttp://www.pirsumyashir.com :

תוקף 3ספרות
בגב
הכרטיס

מס'
תשלומים
מבוקש

