ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز
آﻏﺎز ﯾﮏ ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑرای ﺧودﺗﺎن اوﻟﯾن ﺑﺎرﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﮕران ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﮔرﻓﺗن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﯾﮏ
ﮐﺳب و ﮐﺎرﻣوﻓق راھﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺟﮭت اﻗدام ﺑرای ﺷروع ﯾﮏ ﺣرﻓﮫ ﺟدﯾد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﭼﯾﺳت؟
ﮔرﻓﺗن ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز راھﯽ ﺑرای ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣﺻوﻻت و ﺧدﻣﺎت اﺳت .وا ﮔذارﮐﻧﻧده ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ )ﺻﺎﺣب اﺻﻠﯽ
ﺷرﮐت( در ازای درﯾﺎﻓت ﻣﺑﻠﻐﯽ  ،ﻣﺟوزی ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻋﻼﻣت ﯾﺎ اﺳم ﺗﺟﺎری ﺧود ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺣق
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ) ﻓردی ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ را ﻣﯽ ﺧرد( ،اﺟﺎزه دارد ﮐﮫ از اﺳم و ﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎری وا ﮔذارﮐﻧﻧده ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑرای ﮐﺳب
و ﮐﺎر ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺷﺧص )ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز( ﺑﮫ وا ﮔذارﮐﻧﻧده
ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺳود ﺗﺟﺎرت ﺗﺎن ﺑﭘردازﯾد .ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﻲ ،وا ﮔذارﮐﻧﻧده ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻗرارداد ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺷﺎﻣل ﺟزﺋﯾﺎت
ﭼﮕوﻧﮕﯽ اداره ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ اﻣﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣزاﯾﺎی ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﺑودن ﭼﯾﺳت؟
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ﺑﺎ ﯾﮏ طرح ﺗﺟﺎری ﺗﺛﺑﯾت ﺷده ﺣرﻓﮫ ﺗﺎن را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺑرای آﻏﺎز ﺗﺟﺎرت ﺗﺎن ،ﮐﻣﮏ ھﺎ ﯾﯽ در زﻣﯾﻧﮫ )ﺗﺟﮭﯾزات ،آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن و آﻣوزش( درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺣﺻوﻻت ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣده ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾد.
ﺗﺟﺎرت ﺷﻣﺎ از ﺷﮭرت اﺳم ﺗﺟﺎری ﻣوﺟود ﺑﮭره ﻣﯽ ﺑرد.
ھم زﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺗﺟﺎرت ﺗﺎن از ﯾﮏ زﻧﺟﯾره ﻣﺣﺻوﻻت و ﻣﺷﺗر ﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد.
ﺧرﯾد ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎزﻣوﻓق ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳود آور ﺑﺎﺷد.
ﻣﯾزان ﺷﮑﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺟﺎز ﭘﺎﺋﯾن اﺳت.

زﯾﺎن ھﺎی ﺻﺎﺣب ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﺑودن ﭼﯾﺳت؟
•
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•
•

ھﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻورت اداره ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر اﯾن ﺷﻣﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﻌطﺎف ﮐﻣﺗری ﺑرای اداره
ﺷرﮐت ﺑﮫ روش دﻟﺧواه ﺧود ﺑرﺧوردار ھﺳﺗﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﯾد از ﻋﻘﺎﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن ﺑرای اداره ﺷرﮐت
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮔﺎھﯽ ﻧﺎ اﻣﯾد ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد.
ھر ﭼﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﻣوﻓق ﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺑرای ﺧرﯾد آن ﺑﺎﯾد ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺷﺗری ﭘرداﺧت ﮐرد.
ﺑﮫ طور داﺋم ھزﯾﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﺣق اﻻﻣﺗﯾﺎز و آﮔﮭﯽ وﺟود دارد.
ﺑرﺧﯽ از وا ﮔذارﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز ﻣﻣﮑن اﺳت در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻣﮏ زﯾﺎدی ﻧﮑﻧﻧد.
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ﻗراردادھﺎی ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ واﮔذار ﮐﻧﻧده ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد،
ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻣﺿﺎ ،وﮐﯾل ﺗﺎن ﻗرارداد را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
ﻣﺣل ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻣﺟﺎز را واﮔذار ﮐﻧﻧده ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺣق ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳﺗﻧد.

