
کسب وکار خود را
ازطریق قرارداد همکاری

 فرانشیز سامانه  ی
«ماکسیم» شروع کن!



سامانه درباره ی

روند کار سامانه با سایر شرکت ها و مؤسسه های فعال در حوزه ی حمل ونقل، متفاوت است.

ما تالش می کنیم میزان راحتی سفرهای درون شهری و بین شهری را به ۱۰۰٪ برسانیم؛ حتی اگر مسافر فقط برای ۱۰ دقیقه در راه باشد.

این ویژگی کلیدی فعالیت ما در همه ی شهرها و روستاهاست.

فعالیت بخش فرانشیز سامانه ی «ماکسیم»

از سال ۱۳۹۷ شروع شده است.

اساس فعالیت فرانشیز، تالش برای ارائه ی خدمات در

 سطح کالس جهانی در تمام نقاط جهان خالصه می شود.
.
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مشاھده ی ویدئو درباره ی

https://www.aparat.com/v/z89F3


خدماتی که به شریک تجاری فرانشیز ارائه می شود:

سامانه ی مدیریت کسب وکار

فرایندهای مرتبط با کسب وکار خود را به صورت آنالین تنظیم

کرده و بر روند کار نظارت کنید. آمار، گزارش های مربوط

به سفارش ها، رانندگان، مدت زمان انتظار وسیله ی نقلیه,

 شاخصه های مالی و سایر موارد مرتبط با کسب وکار روی

صفحه ی نمایشگر رایانه ی شما قرار می گیرد.

 

اپلیکیشن برای رانندگان

Taxsee Driver: این اپلیکیشن به راننده این امکان 
را می دهد که تمام امور مربوط به فعالیت خود را به صورت مستقل

و بدون کمک کارشناسان سامانه انجام دهد. اموری مثل:

 ارسال عکس مدارک و وسیله ی نقلیه برای بررسی، اجرای سفارش

و شارژ حساب کاری

اپلیکیشن برای مشتریان

اپلیکیشنی با قابلیت های متنوع و کاربرد آسان که از آن

برای سفارش تاکسی بدون تماس با اپراتور استفاده می شود.

 در دو نسخه ی  «iOS» و «Android» دردسترس است.

شماره ی تلفن برای ثبت سفارش

ما شماره ی تلفن رند و مناسب کسب وکار را

خریداری کرده و به مرکز تماس وصل می کنیم.

شریک تجاری فرانشیز هیچ هزینه ای

بابت نگهداری خط تلفن تجاری نمی پردازد.

مرکز تماس

مشتریانی را که عادت کرده اند ازطریق تماس

با اپراتور، درخواست تاکسی دهند، جذب می کند.

 سفارش های مشتریان به صورت شبانه روزی

و بدون تعطیلی توسط مرکز تماس دریافت

 و پردازش می شود.

محتوای تبلیغاتی

دسترسی به بایگانی طرح های تبلیغاتی با ساختار یکپارچه ی

برند تجاری، استراتژی های تبلیغاتی آماده برای جذب کاربران

و توصیه های کاری برای اجرای تبلیغات مؤثر و نتیجه بخش.

 به روزرسانی و ارتقاء مداوم متریال تبلیغاتی.

مشاھده فایل معرفی

مشاھده فایل معرفی

مشاھده فایل معرفی
مشاھده ی ویدئو

مشاھده ی ویدئو

لطفا بھ مثالھا توجھ کنید

https://drive.google.com/file/d/12vyw2lKrwD9QyuQCw2-g-6jJDaUL1RNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVV_MZjwbNZDf1SAbyz7iDGaWeFFEMXZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oFlsS-qFs9JPKwySxNnvDWpYvZrL_HEt/view?usp=sharing
https://www.aparat.com/v/RouZC
https://www.aparat.com/v/19b8N
https://bmmaket.ru/demo


خدماتی که به شریک تجاری فرانشیز ارائه می شود:

آموزش رایگان

شریک تجاری فرانشیز تا قبل از شروع کار,

آموزش می بیند و از خدمات مشاوره ی کارشناسان

سامانه در همه ی امور مرتبط با اداره ی کسب وکار

در تمام مراحل همکاری بهره مند می شود.

 

پشتیبانی حقوقی

در تمام روابط متقابل با نهادهای ناظر و کنترل کننده از شریک

فرانشیزی پشتیبانی حقوقی انجام می شود. متخصصان حقوقی

در امور مربوط به دفاع از حقوق رقابت، قوانین مربوط

به انتشار تبلیغات و سایر موارد مرتبط کمک می کنند.

پشتیبانی فنی

 به روزرسانی خودکار و رایگان نرم افزارها.

سرویس کنترل کیفیت به صورت روزانه و در تمام اوقات

شبانه روز، عملکرد مجموعه ی نرم افزاری را پایش می کند.

این روند باعث می شود که سامانه به طور مداوم و بدون

اشکال و قطعی حتی در ساعت های اوج ترافیک

 و روزهای تعطیل فعال بماند.

 

«ماکسیم همیار»

کیفیت تعامل با کاربران، تعیین کننده ی کیفیت کار

یک مجموعه است.

یک تیم حرفه ای، پیام های دریافتی از کاربران شهر

شما را پیگیری و پردازش می کند.

«ماکسیم همیار» با رفع مشکالت کاربران و همچنین

حل وفصل اختالفات بین راننده و مسافر به افزایش

رضایت مندی مشتریان شما کمک می کند.

«ماکسیم همیار» با بررسی فرم های ثبت نام متقاضیان

رانندگی، آن ها را ثبت نام کرده و همچنین مدارک

ارسالی آن ها را پردازش می کند.



هزینه های مربوط
به «ماکسیم همیار»

برای درآمد ماهانه ی کمتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال:

ریال    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

برای درآمد ماهانه ی بیشتر از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال:

ریال۲۰,۰۰۰,۰۰۰

مشاھده ی ویدئو



اطالعات مالی مربوط به شریک تجاری فرانشیز

روش های کسب درآمد

مجموع حق کمیسیون های حاصل از سفارش های اجراشده، درآمد شریک

تجاری فرانشیز را تشکیل می دهد. حق کمیسیون به  میزان ۱۰ تا %۲۰

از هر سفارشی است که توسط راننده اجرا می شود.

همچنین سامانه این امکان را فراهم می کند که عالوه بر دریافت سفارش های

حمل ونقل مسافر، خدمات تکمیلی دیگری نیز ارائه شود. به عنوان مثال:

 حمل بار، خدمات کارگر حمل بار، پیک مرسوالت و بکسل خودرو.

روش تسویه حساب

راننده موجودی حساب مجازی خود را در اپلیکیشن رانندگان شارژ می کند.

به ازای هر درخواست اجراشده، مبلغی به عنوان حق کمیسیون از حساب

راننده کسر می شود. درطول یک ماه مبالغ حق کمیسیون به حساب جاری

دفتر مرکزی واریز می شود. هزینه ی پردازش تماس ها و مبلغ رویالیتی

قرارداد از مبلغ کل درآمد شریک فرانشیزی کسر می شود. باقیمانده ی مبلغ

کل تا تاریخ دهم ماه بعد به حساب جاری شریک تجاری فرانشیزی واریز می شود.

 

هزینه ها

 

 
مبلغ قرارداد و رویالیتی؛  

خدمات «ماکسیم همیار»؛

پردازش اطالعات سفارش های تلفنی؛

(اختیاری هزینه  ی دفتر و حقوق پرسنل).

●
●
●
●



شرایط قرارداد فرانشیز

ما به شما محصوالت نرم افزاری منحصربه فرد و استراتژی

 مؤثر برای توسعه ی کسب وکار را پیشنهاد می کنیم.

ما با شرایط مقرون به صرفه، مدل کسب وکار و حقوق انحصاری

مربوط به فعالیت در محدوده ی شهر موردنظر را به شریک

فرانشیزی ارائه می دهیم.

 

مبلغ ثابت قرارداد بستگی به جمعیت شهر دارد:

ریال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تا ۲۰ هزار نفر:

ریال۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۰ هزار نفر:

ریال ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ باالتر از ۱۰۰ هزار نفر:

میزان رویالیتی دریافتی در هنگام شروع کار برابر با ۰٪ است.
مقدار آن به درآمد شریک تجاری فرانشیزی بستگی دارد.

مشاھده ی ویدئو درباره ی نحوه ھمکاری با شریک تجاری

https://www.aparat.com/v/6bpgZ


چطور می توان همکاری فرانشیزی
با «ماکسیم» را شروع کرد؟

مدارک موردنیاز

کپی کارت ملی، شناسنامه و اطالعات حساب بانکی و مدارک مربوط

به ثبت شرکت انفرادی یا شرکت با مسئولیت محدود را به دفتر سامانه

ارسال کنید. شما صورت حساب و قرارداد همکاری را ازطریق پست

الکترونیکی، دریافت می کنید.

 

١

قرارداد

بعد از امضاء قرارداد و پرداخت هزینه ی اولیه، سامانه محدوده ی

شهر شما را به واحد شما اختصاص داده و دسترسی به نرم افزارهای

سامانه را ایجاد می کند. شما اصل قرارداد را ازطریق پست دریافت می کنید.

 

٢

شروع کار

مهلت راه اندازی سامانه حداکثر تا ۳ ماه بعد از عقد قرارداد است.

این بازه ی زمانی برای انجام امور زیر کافی است:

 

٣
یادگیری روش کار با نرم افزار سامانه، آشنایی با مقررات و استاندارهای کاری؛

آنالیز رقبا، آماده سازی نقشه ی شهر و تعرفه های ارائه ی خدمات؛

طراحی پویش های تبلیغاتی، دریافت طرح های تبلیغاتی و چاپ آن ها؛

 بعد از انجام اقدامات فوق، شهر موردنظر در اپلیکیشن نمایش داده می شود.

●
●
●
●

مشاھده ی فایل معرفی برای شرکای بالقوه

https://www.aparat.com/v/nTeEh


ما از گفت وگو با شما استقبال می کنیم.
برای دریافت مشاوره همین اآلن تماس بگیرید.

شما همیشه می توانید برای دریافت مشاوره به کارشناسان سامانه ی

ما مراجعه کنید. ما ازطریق تماس تلفنی، توضیحات کاملی درباره ی

  همکاری ارائه می دهیم و پاسخ گوی سؤال های شما هستیم.

اگر شما مایل به مشاهده ی نحوه ی کار نرم افزارهای سامانه باشید,

 ما برای شما جلسه ی معرفی آنالین ترتیب می دهیم.

 

   -٧١١٢۶٠٢١  ٠٣٠ 

sales_ir@taximaxim.com 

mailto:sales_ir@taximaxim.com

