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 تجاری آی نوتیطرح 

1396/06/09 

 

تاسیس  08/09/1390به تاریخ  10320710696 و شناسه ملی 419710شرکت گسترش طراحان نقش الماس به شماره ثبت       

 1394در سال  کارها مشغول به فعالیت بوده وکسب و به تبلیغات و رونق بخشی خدمات الکترونیک، از بدو تاسیس در حوزه که گردیده 

شرکت براي کلی درآن خط مشی  کهبه تصویب شرکت رسید   ( iNoti )با نام آي نوتی  پس از یک سال تحقیق و بررسی، طرحی جامع

  .ه استسال آینده مشخص شد پنج

   اشاره می شود: حوزهبخشی از خدمات در هر  به خش اصلی تقسیم شده که مختصراب ششحوزه فعالیت شرکت به در طرح آي نوتی       

 NFCتسهیل امور پرداخت، خدمات ،بستر بانکداري الکترونیک در  آي نوتی مشتریان(عرضه کارت هاي   بانکداري الکترونیک -1

  ارایه تسهیالت آسان به مشتریان) ، 

 -میلیون موقعیت  30بیش از  –ارایه نقاط مختلف گردشگري و خدماتی صدور بلیط هاي مسافرتی، ( گردشگري و توریسم -2

 در کل جهان بر روي نقشه به چندین زبان مختلف )

تلفن اپلیکیشن هاي ، ل هاي ویژه پیامکی و اطالع رسانی به همراه بانک هاي اطالعاتی متنوع( پن اطالع رسانی و پیامکی -3

 )سرویس دهنده هاي دیجیتال تبلیغاتی مبتنی بر و پکیج هاي هاي همراه و

 درارتباط با مشتري مدیریت براي ( ارایه کارت هاي ویزیت الکترونیک و همراه  CRMسامانه هاي ارتباط با مشتري  -4

 )و ایجاد باشگاه مشتریان براي کسب و کارها راي اولین بار در کشورب  SMS & USSDهايربست

در راستاي ، ارایه سیم کارت هاي نوین شارژ سیم کارت ،( پرداخت قبوض به صورت خودکار خدمات شهروندي برخط -5

 ) شهرهوشمند الکترونیک

 بازي و سرگرمی بر خط  - 6
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  : بازاریابی

 خدمات و امکانات از کلیۀ  Inoti.irاعم از حقیقی یا حقوقی می تواند با ثبت نام در سایت رسمی شرکت به آدرس   هر شخص

خریداري کند. همچنین   USSDبر بستر پیامک یاکارت ویزیت همراه براي خود بهره مند شود و در صورت صالح دید به طور مثال  آن

از سایر امکانات و خدمات سایت از قبیل شارژ سیم کارت، ارسال می تواند  پس از تایید مدارك شناسایی ( شناسنامه ، کارت ملی )خریدار 

  (به زودي) و .... بهره مند شود.و قطار خرید بلیط هواپیما خرید آنتی ویروس ، پیامک، پرداخت قبض، 

در نظر گرفته است که بنا به استفاده از فروش  را پساسب با هر خدمت و محصول من طرح تشویقیشرکت در طرح آي نوتی 

 به مشتریان ارایه خواهد شد. ، د از محصوالت و خدمات سایتفر

  

 عدم امکان بازاریابی مجدد: 

پس از معرفی فرد به عنوان خریدار و بهره مندي وي از امکانات و خدمات سایت، به منظور جلوگیري از ایجاد شائبه، شرکت 

اجازه بازاریابی و مشارکت در امر فروش محصوالت را به فرد معرفی شده در آن موقعیت نخواهد داد و فرد معرفی شده صرفا به عنوان 

به عنوان مشتري می تواند از محصوالت و خدمات سایت در آن موقعیت خریدار و مشتري محصوالت به شرکت معرفی شده است و فقط 

  بهره مند شود.

در امر فروش شرکت داشته باشد و بخواهد و خدمات  تچنانچه فرد معرفی شده یا همان خریدار تمایل به فروش محصوال

( مستقیما   موقعیت جدیدي در خود شرکت ت خود مبنی بر بازاریابی محصوالت را به شرکت ارایه کند تا باید حتما درخواس کندمشارکت 

با این فرآیند یک امتیاز نیز در سوابق مهارتی فردي که داده می شود که  اختصاص به عنوان بازاریاب جدیدبه وي  زیرمجموعه شرکت ) 

 و خدمات نیز می تواند به  فروش و بازاریابی محصوالتد گرفت. از این پس بازاریاب جدید محصول را به وي فروخته بود تعلق خواه

  در هیچ جایگاهی پرداخت نخواهد شد. خدمات هیچ پورسانتی به فرد دیگر بدیهی است از فروش محصوالت وو بپردازد 

  

  : تعلق گرفته به فروشنده آي نوتیطرح هاي تشویقی انواع 

   USSDبه صورت پیامکی یا   CRMبه ازاي خرید کدهاي  30% -1

 به ازاي ارسال پیامک و استفاده از پنل پیامکی  10% -2
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 به ازاي شارژ سیم کارت 1% -3

 طرح تشویقی ویژه پرداخت قبوض  -4

  به زودي به این مجموعه اضافه خواهد شد.و  که بنا به خدمات آتی ارایه شد طرح هاي دیگرو 

  طرح آي نوتی: هدیه

به عنوان را پس از نهایی شدن و قطعی شدن خرید مبلغی و استفاده کننده از خدمات نظر گرفته است که به هر خریدار   شرکت در

  هدیه پرداخت نماید. 

 5%  میزان خرید کدهايCRM  وUSSD  در غالب شارژ جهت ارسال پیامک 

  : نهاییامکان تست محصول قبل از خرید 

، کارت ار می تواندیدامکانی در نظر گرفته شده است که  خر، در سایت به جهت آشنایی هر چه بیشتر  با محصوالت و خدمات 

داشت، می  استفادهبه دقیقه از آن استفاده کند و چنانچه پس از این مدت تمایل  60مد نظر خود را رزرو نموده و به مدت  ویزیت همراه

  به مدت یک سال از ان استفاده نماید .و تکمیل  تواند خرید خود را

  : ماهانهطرح هاي 

از آن جایی که هیچ محدودیتی جهت فروش محصوالت و خدمات شرکت در نظر گرفته نشده است و  می توان محصوالت را به 

اعالم می کند تا  مختلفی را معموال شرکت طرح هاي تشویقیدر پایان هر ماه ، بفروشددر سراسر کشور بدون محدودیت  تلفخافراد م

طرح تشویقی استفاده  غالبتخفیف در  خود از توانند نسبت به فروش مستقیم  می ،مشتریان و یا استفاده کنندگان از محصوالت از خدمات

   نمایند.

 کهپرداخت می شود  ندداشته اهمکاران فروش مستقیمی که  در پایان هر ماه صرفا نسبت به فروش ي تشویقیاین طرح ها

  آن ممکن است در هر ماه متفاوت باشد. درصدها و نوع 

  بدین شرح می باشد :  96ماه  شهریوربه طور مثال دو طرح تشویقی متفاوت در ماه هاي مرداد ماه 
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  :  1396طرح ویژه مردادماه 

 :اول پاداش

 درصد ) 35پورسانت ( مجموعاً  شیدرصد افزا 5  م،یتومان فروش مستق ونیلیم 7تا  4 از

 درصد ) 40پورسانت ( مجموعاً  شیدرصد افزا 10  م،یتومان فروش مستق ونیلیم 9تا  7 از

 درصد) 45پورسانت (مجموعاً  شیدرصد افزا 15 م،یتومان فروش مستق ونیلیم 12تا  9 از

 درصد) 50پورسانت (مجموعاً  شیدرصد افزا 20 م،یتومان به باال فروش مستق ونیلیم 12از  و

 :دوم پاداش

درصد  5مبلغ  رندیجزء فروشندگان برتر قرار بگ زیماه ن نیکه در ماه گذشته جزء فروشندگان برتر بودند و در ا يافراد
 کنند . یم افتیپورسانت مازاد در

 :سوم پاداش

  پورسانت خواهند داشت. شیدرصد افزا15و مردادماه جزء فروشندگان برتر باشند  ریکه در خرداد، ت يافراد

  :  1396طرح ویژه شهریور ماه 

 شود : یشرح اعالم م نیبد 96ماه  وریشهر میدرصد پورسانت فروش مستق 30اداش مازاد بر پ

داشته  میتومان فروش مستق ونیلیم 3 یال 1 نیکه ب یابانینفر از بازار کیقرعه به  دیتومان به ق ونیلیم 2 ياهدا -1
 باشند .

داشته  میتومان فروش مستق ونیلیم 7 یال 3 نیکه ب یابانینفر از بازار کیقرعه به  دیتومان به ق ونیلیم 4 ياهدا -2
 باشند .

 داشته باشند  میفروش مستق ونیلیم 10 یال 7 نیکه ب یابانینفر از بازار کیقرعه به  دیتومان به ق ونیلیم 6 ياهدا -3

 داشته مستقیم فروش میلیون 15 الی 10 بین که بازاریابانی از نفر یک به قرعه قید به تومان میلیون 8 اهداي -4
 . باشند

 : 1 ویژه پاداش
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 قرعه قید به نفر یک به باشند کرده دریافت پورسانت شرکت از تومان هزار 200 از بیشتر که بازاریابانی کلیه میان از
 . شد خواهد اهدا  تومان میلیون 5 معادل ریال میلیون 50 مبلغ

 : 2 ویژه پاداش

 خواهند پورسانت افزایش درصد 20 کشی قرعه بدون باشند داشته مستقیم فروش میلیون 15 باالي افرادیکه کلیه
 ) کرد خواهند دریافت شرکت از پورسانت بعنوان را خود مستقیم فروش درصد 50 مجموع در یعنی(  داشت

  : طرح ساختار اجرایی 

چهاربخش اهمیت ویژه داشته که به شرح در طرح آي نوتی عالوه بر واحدهاي متعارف سازمانی و ستادي شرکت عملیات اجرایی 

  : ذیل می باشد

 :  R&Dتحقیق و توسعه –الف 

شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را انجام می سیستمیشود که به طور اي گفته میتحقیق و توسعه به کار خالقانه

نوین پیرامون  دانشکشف  ارایه راه جهتاصلی گروه تحقیق و توسعه عبارت است از  ۀوظیف د.کار ببر ابداع کاربردهاي تازه بهبراي 

  براي شرکت. ها و خدمات ارزشمند و جدیدروند محصوالت، به منظور توسعه فناورانهعناوین علمی و 

استفاده از متون و منابع تحقیق و توسعه درجهت  به  طرحدرآمد از  بخشی   R&D بر همین اساس و با توجه به اهمیت واحد

 بخش، انجام تحقیقات الزم در و یا خارج از کشور بهره مندي از اساتید برجسته در کشورو  مختلف شرکت در کالس هايروز دنیا، 

  .تعلق خواهد گرفتبخش به این هر ماه و  اختصاص ،پشتیبانی 

  تبلیغات و برندسازي :  - ب

وهمیشگی جدا نشدنی غات مستمرهستند و این موضوع جزء در باالترین ترازهاي تجاري بین المللی هم نیازمند تبلیشرکت ها 

این موارد می تواند شامل تبلیغات  د بخشی از درآمدهاي خود را براي تبلیغات صرف کنندبایدنیا است که در شرکت هاي بزرگ 

  در نمایشگاه ها مختلف خارجی و داخلی و مواردي از این دست باشد.  محیطی با استفاده از بیلبوردها و همچنین شرکت
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هایی ها همواره به دنبال راهباشد و شرکتها میتوجه شرکت از دیگر سو موضوع وفاداري به برند از مهمترین موضوعات مورد 

برند، عامل یادآوري و بازآوري برند با گروه باشند. یکی از مهمترین معیارهاي وفاداري به براي کسب و جلب وفاداري مشتریان می

   .آوردباشد که زمینه را براي خریدهاي مجدد مشتریان فراهم میکاالیی خاص می

  آموزش و توسعه منابع انسانی: –ج 

و افرادي که با فنون و  استآکادمیک ازاولین و مهمترین راهکارهاي موفقیت در یک شرکت  آموزشِ اصول ومبانی علمی و

روش هاي مختلف به صورت علمی و تکنیکی آشنایی نداشته باشند و بخواهند به صورت سنتی فعالیت کنند، ممکن است با شکست 

  کاري خود را از دست بدهند.  ةانگیز مواجه شده و

جلسات آموزشی  زاري سمینار ومنابع انسانی تعلق می گیرد تا با برگ ۀبه آموزش وتوسع طرحازدرآمد  بخشیماهه همه  

و منابع انسانی در شرکت بشود. دراین بخش عالوه بر بهره مندي  همکاران فروشواحدها،  ۀدر سطح کشور موجب رشد وارتقاي کلی

فروشندگان علمی کشور در حوزه هاي فروش، روانشناسی و منابع انسانی از  مشاورین مختلف دانشگاهی و مربیان واساتید، از 

 تجربه شرکت نیز استفاده خواهد شد. ت و خدمات محصوال

  :  زیرساختتوسعه  -د 

نیازمند به روزرسانی همیشگی محسوب می شوند که  طرحزیرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري به عنوان شریان هاي اصلی   

بتوانند از مدل ها و روش هاي شرکت، آنها بخش ها و واحدها در کلیهباید به روز شوند تا عالوه بر تامین امنیت الزم براي  هستند

تعلق می گیرد تا زیرساخت هاي الزم  ،زیرساخت ۀبه توسع طرحاز درآمد  بخشی ونوین مطابق استانداردهاي جهانی بهره مند شوند 

   .شوندو تسریع به روز، کارآمد اجرایی در شرکت  هايروند و کنندتجهیز را در شرکت اعم از نرم افزاري و سخت افزاري 

با طرح آي و نهادهاي کشوري و همدلی و همیاري ها در راستاي عنایت خداوند متعال و همراهی و همکاري سازمان میدواریم در پایان ا

  ن و همچنین بحث اشتغالزایی انجام دهیم، انشاا...عزیزماکشوردر بتوانیم قدمی در راستاي رونق بخشی به کسب و کارها  ،نوتی

  طراحان نقش الماسسترش گشرکت 

 آي نوتی                               

 


