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در ابتدا باید برای دریافت حق امتیاز چند مورد زیر رعایت شود و سپس در صورت داشتن شرایط میتوانید اقدام به اخذ نمایندگی و
حق امتیاز شرکت هفت مهر فرمایید.
 .1داشتن شرکت ثبت شده در ترکیه بصورت رسمی و ثبت شده در اداره بازرگانی و دارایی کشور ترکیه (در صورت ثبت
نکردن شرکت در صورت خرید حق امتیاز میتوانید درخواست ثبت شرکت را از طریق ما انجام دهید و در هر پکیج
تخفیفی برای ثبت شرکت به شما داده میشود).
 .2در صورت انجام ثبت شرکت توسط خود شما باید شرکت ثبت شده ی شما بصورت مسئولیت محدود و  LTDباشد در
غیر اینصورت حق امتیاز هلدینگ هفت مهر به شما تعلق نمیگیرد.
 .3در صورت انجام ثبت شرکت توسط شما باید حداقل سرمایه شرکت شما  100هزار لیر در نظر گرفته شود در غیر
اینصورت حق امتیاز هلدینگ هفت مهر به شما تعلق نمیگیرد.
 .4در صورتیکه قبال ثبت شرکت در ترکیه انجام داده اید نباید بدهی و یا مالیات پرداخت نشده ای به سیستم دارایی و یا
بازرگانی جمهوری ترکیه داشته باشید .در صورت داشتن بدهی باید قبل از اقدام به خرید حق امتیاز تمامی بدهی و
مالیات های پرداخت نشده را به اداره دارایی و یا بازرگانی ترکیه پرداخت کنید.
 .5داشتن دفتر و یا محل ثابت با آدرس معتبر ،همراه با شماره تلفن ثابت برای ثبت در سیستم تبلیغات (در صورت خرید
حق امتیاز هلدینگ هفت مهر به نام شما و با شماره شما تبلیغ میکند) و ثبت در سیستم دارایی و حسابداری کشور
ترکیه.
 .6داشتن حساب تجاری معتبر در یکی از بانک های معتبر ترکیه (در صورت خرید یکی از بسته های حق امتیاز از هلدینگ
هفت مهر میتوانید افتتاح حساب بانکی تجاری را به نام خود و بصورت دالر ،یورو و لیر تحویل بگیرید).
 .7در صورتیکه که قبال حساب بانگی تجاری در ترکیه داشته اید اما بنا به دالیل حقوقی و یا سیاسی حساب مورد نظر بسته
شده است باید حساب جدید تجاری باز کنید و نمیتوانید از حساب تجاری قبلی خود استفاده کنید.
 .8تاییدیه دفتر و دیزاین انجام شده توسط شما از مشاوران و هیئت مدیره هلدینگ هفت مهر( .در صورت درخواست برای
انجام امور دیزان و تهیه دفتر ،شرکت هفت مهر میتواند بطور کامل میتواند شما را در این امور راهنمایی کند)
 .9نداشتن هیچگونه سابقه مخدوش مالی و یا حقوقی در کشور ترکیه که باعث بشود شرکت مادر (هلدینگ هفت مهر
ترکیه) دچار خسارت مالی و یا خسارت از لحاظ اعتباری بشود.
 .10نداشتن هیچگونه سابقه کیفری و یا دادگاهی در کشور ترکیه که باعث شود شرکت مادر (هلدینگ هفت مهر ترکیه)
دچار خسارت مالی و یا خسارت از لحاظ اعتباری بشود.
 .11نداشتن هیچگونه سابقه کیفری و یا دادگاهی در کشور ایران که باعث شود شرکت مادر (هلدینگ هفت مهر ترکیه) دچار
خسارت مالی و یا خسارت از لحاظ اعتباری بشود.
 .12داشتن اقامت ترکیه (از هرنوعی) با تاریخ معتبر و هم چنین پاسپورت ایرانی معتبر الزامی میباشد( .در صورت نداشتن
اقامت ترکیه باید نسبت به دریافت آن اقدام کنید).
 .13پس از دریافت حق امتیاز به علت استفاده از نام هلدینگ هفت مهر نباید هیچگونه اقدامی خالف قوانین بازرگانی و
دارایی کشور ترکیه انجام شود در غیر اینصورت حق امتیاز هفت مهر از شما لغو خواهد شد.

امتیازات بسته نقره ای
 .1ثبت شرکت با  %50تخفیف :ثبت شرکت برای دریافت حق امتیاز از هلدینگ هفت الزامی است .در صورتیکه ثبت
شرکت توسط خود شما انجام نشده باشد در صورت خرید پکیج نقره ای را برای دریافت حق امتیاز خریداری کنید
هلدینگ هفت مهر با  50درصد تخفیف خدمات مربوط به ثبت شرکت شما با نام شما در ترکیه را انجام میدهد.
تمامی امور ثبت شرکت از قبیل شماره دارایی ،ثبت در دارایی و  ...انجام میدهد.
 .2قرارداد  5ساله :در صورت خرید بسته نقره ای قرارداد  5ساله ای با شما بسته میشود که حق استفاده از برند شرکت
هفت مهر را به همراه بانک جامع اطالعاتی امالک فروشی و تجاری و تیم وکالی حقوقی و دادگستری شرکت هفت
مهر و همچنین دسترسی به تمام قرارداد ها و فرم ها (فرم های عقد قرارداد فروش ،خرید ،اخذ اقامت ،ثبت شرکت،
اخذ پاسپورت) را به شما میدهد.
 .3دریافت آموزش و راهنمای رایگان :در صورت خرید هریک از بسته های دریافت حق امتیاز به دلیل تخصصی بودن
این شغل و مهم بودن مشتری مداری در هلدینگ هفت مهر ،هلدینگ هفت مهر به شما آموزش و راهنمایی رایگان
در هر زمانی که درخواست کنید میدهد .در صورت خرید حق امتیاز دریافت آموزش به دلیل اهمیت مشتری مداری
و اهمیت داشتن انجام این امور در ابتدای کار الزامی میباشد.
 %50 .4تخفیف تبلیغات به نام فرد :در صورت خرید هریک از بسته های دریافت حق امتیاز با توجه به اهمیت تبلیغات
برای شروع و به سود رسیدن شرکت هلدینگ هفت مهر اقدام به انجام تبلیغ برای شما میکند .در صورت خرید بسته
نقره ای انجام تبلیغات با نام شما و همراه با آدرس و شماره تلفن شما انجام میشود.
 .5معرفی مشتری :هلدینگ هفت مهر ترکیه با توجه به هدف گسترش شرکت و تقسیم کار بین شعبه های مختلف در
صورتیکه حق امتیاز را از شرکت هفت مهر دریافت کنید تعداد زیادی از فایل های اختصاصی شرکت به شرکت شما
سپرده میشود و در هنگام درخواست مشتری ،مشتری به شرکت شما ارجاع داده میشود.
 .6دیزاین رایگان دفتر توسط هفت مهر :در صورت خرید هریک از بسته های دریافت حق امتیاز در صورتیکه بخواهید
دفتر خود را طراحی و دیزاین کنید میتوانید از طراحان داخلی هلدینگ هفت مهر بصورت رایگان استفاده کنید.
 .7حساب بانگی تجاری رایگان :در صورت خرید هریک از بسته های دریافت حق امتیاز در صورتیکه بخواهید حساب
بانکی تجاری باز کنید میتوانید بصورت کامال رایگان برای شما باز میکنیم .این حساب دارای قابلیت موبایل بانک که
دسترسی کامل شما را به حساب بانکیتان میدهد و هم چنین شرکت هفت مهر برای شما حساب بانکی با انواع ارزها
از قبیل لیر ،دالر ،یورو و یا هر نو ع ارز درخواستی افتتاح میکند .داشتن حساب بانکی برای خرید حق امتیاز الزامی
است.
 .8دسترسی به سایت و اپلیکیشن هفت مهر :در راستای انجام هرچه راحتر امور تبلیغاتی در صورت درخواست میتوانید
به سایت و اپلیکیشن هف ت مهر دسترسی داشته باشید و از آن برای فایل های اختصاصی خود استفاده کنید.
 .9قیمت بسته نقره ای برای دریافت حق امتیاز هلدینگ هفت مهر  12000دالر می باشد که شامل تمامی هزینه های
مالیاتی میشود .و با این بسته تخفیف  50درصدی ثبت شرکت و تبلیغات برای شما اعمال میگردد.

