راهنمای بازاریابی حضوری مارکت FastZaban
در بازاریابی حضوری مارکت  FastZabanفرد با مراجعه به مراکز آموزشی و کتابفروشیهای محل سکونت خود ضمن توضیح محصوالت از آنها سفارش
دریافت میکند.
نکته مهم :محصوالت شامل بازاریابی حضوری فقط کتب گرامر جامع آزمونهای زبان  ،Fast Grammarدرک مطلب جامع آزمونهای زبان Fast Reading
و بانک جامع آزمونهای ( EPTدر دست چاپ) میباشد.
پس از دریافت سفارش و اطالعات تماس از خریدار ،بازاریاب اطالعات را به همکاران ما در بخش فروش ارایه مینماید .سپس همکاران ما با خریدار تماس گرفته
و در صورت تایید سفارش مراحل بسته بندی و ارسال صورت میگیرد.
پس از دریافت سفارش توسط خریدار و وصول وجه سفارش ،بالفاصله درصد بازاریاب توسط مارکت  FastZabanواریز خواهد شد.
با توجه به فروش باالی کتابهای فوق و رکورد فروش  ۶۰۰جلد در دو ماه ،لذا براحتی میتوانید با کمی تالش به سفارشات باال دست یابید.
توضیحاتی در مورد کتاب گرامر جامع آزمونهای زبان Fast Grammar
 .۱راهنمای کامل  ۶۰مهارت کتاب تافل النگمن (منبع اصلی آزمونها)
 .۲پاسخ تشریحی آزمونهای جامع کتاب ( Kitمنبع آزمونها)
 .۳پاسخ تشریحی بخش گرامر آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری سال ۹۵-۹۳
 .۴ارایه نکات در آزمون
 .۵پاسخ تشریحی به بیش از  ۶۰۰تست گرامر آزمونهای زبان
 .۶منبع اصلی آزمونهای  ،MHLE ،EPT ،MSRTتافل ،آیلتس ،کنکورهای منحصرا زبان ،کارشناسی ارشد و دکتری همه رشتهها
 .۷پرفروشترین کتاب ماههای اخیر با رکورد فروش  ۶۰۰جلد در دو ماه
 .۸چاپ انتشارات جنگل

 .۹حجم مناسب و استفاده از دو رنگ برای متن
قیمت پشت جلد ۲۳۰۰۰ :تومان

دانلود یک فصل کتاب در سایت FastZaban.com
توضیحاتی در مورد کتاب درک مطلب جامع آزمونهای زبان Fast Reading
 .۱نخستین کتاب تخصصی درک مطلب آزمونهای زبان
 .۲راهنمای کامل کتاب تافل النگمن
 .۳ارایه نکات منحصر بفرد مبحث درک مطلب آزمونهای زبان
 .۴منبع اصلی آزمونهای  ،MHLE ،EPT ،MSRTتافل ،آیلتس ،کنکورهای منحصرا زبان ،کارشناسی ارشد و دکتری همه رشتهها

 .۵استخراج  ۴۰۰لغت تخصصی کنکورهای ارشد و دکتری سال  ۹۵-۹۳با ترجمه
 .۶حجم مناسب
 .۷چاپ انتشارات جنگل
قیمت پشت جلد ۱۰۰۰۰ :تومان

دانلود یک فصل کتاب در سایت FastZaban.com

نکات مهم
 .۱درصد بازاریاب برای هر سفارش  ۱۲درصد مبلغ سفارش میباشد.
تبصره :در صورت اخذ سفارشهای باالی  ۰۳عدد پورسانت تشویقی نیز به بازاریاب تعلق میگیرد.
 .۲قیمت کتابها برای فروش توسط بازاریاب  ۰۳درصد مبلغ پشت جلد کتابهاست.

 .۰در صورت درخواست بازاریابان و همچنین با واریز مبلغ  ۱۱هزار تومان به حساب مارکت بابت هزینه پستی ،نمونه کتابها برای آنها ارسال خواهند شد.
 .۴ارسال سفارشات از طریق پایانههای باربری انجام خواهد شد و در صورت سفارشات باالی  ۰۳عدد هزینه پستی بصورت رایگان میباشد.
برای عضویت ابتدا در بخش بازاریابی سایت  FastZaban.comثبتنام نمایید .سپس مدارک مورد نیاز ذیل را از طریق ایمیل و یا تلگرام ارسال نمایید تا ثبتنام
شما تکمیل گردد.
مدارک مورد نیاز برای بازاریابان حضوری مارکت FastZaban

 .۱اسکن کپی کارت ملی
 .۲اسکن عکس ۰*۴
راههای ارتباط با مارکت FastZaban
سامانه پیام کوتاه32220202225555 :
ایمیلFastZaban@gmail.com :
تلگرام  ۲۴ساعتهFastZaban_Admin :

تلفن ثابت۳۹۰-۰۴۲۳۹۳۳۳ :
تلفن همراه۳۳۰۰۳۳۴۶۰۰۰ :
ساعت تماس تمام روزهای هفته از ساعت  ۹الی  ۱۸بعدازظهر میباشد .لطفا فقط در ساعات اعالم شده تماس بگیرید.

