بسمه تعالی
تفاهم نامه پشتیبانی تخصصی و مشاوره بسترهای انالین شرکت ..........
این تفاهم نامه بین شرکت  .................به نمایندگی آقای /خانم  ........................به نشانی  ، .........................................با شماره تماس
 ...................................بعنوان کارفرما از یک طرف و خانم/آ قای  ...................با نشاااانی.................................و شااا ماره ت ماس
 .................................بعنوان پیمانکار از طرف دیگر بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد.
ماده  : 1موضوعات تفاهم نامه
 بررسی کلیه بستر های آنالین موجود کارفرما و ارائه گزارش کتبی از نواقص و مشکالت تدوین استراتژی تولید محتوا برای سایت و شبکه های اجتماعی کارفرما ارائه آموزش و مشاوره پیرامون مدیریت تخصصی شبکه های اجتماعی ،تولید محتوا و مدیریت وبسایت به نیروی مربوطه بهینه سازی سایت برای موتور های جستجو ( ) SEO رصد و تحلیل آمار های دریافتی از وبسایت و شبکه های اجتماعی مشاوره در طراحی کمپین های فروش و تبلیغات و بازاریابیماده  :2مدت تفاهم نامه
از زمان عقد قرارداد به مدت  6ماه
ماده  : 3محل انجام کار
پیمانکار موظف است هر هفته به مدت یک روز کاری در محل کارفرما واقع در آدرس فوق الذکر به ارائه خدمات مورد تفاهم
بپردازد و سایر زمان مورد نیاز را به صورت غیرحضوری برروی موضوعات مورد تفاهم فعالیت نماید.
ماده  : 4حق الزحمه و زمان ارائه خدمات
مبلغ حق الزحمه برای انجام فعالیت های ذکر شده در مدت معین شده به ازای هر ساعت مبلغ ..................ریال در نظر گرفته
شده است که باید به صورت ماهیانه تسویه گردد.
 پرداخت کلیه ک سورات مالیات این تفاهم نامه بر عهده کارفرما بوده و مبلغ فوق به صورت خالص به پیمانکار پرداختمی گردد.

این تفاهم نامه در  8ماده و  3صفحه و  2نسخه تنظیم شده و هر نسخه حکم واحد دارد.

ماده  : 5تعهدات پیمانکار
 پشتیانی فنی کلیه بستر های آنالین با آدرس ذیل
 تحلیل آمار و آرائه گزارش از تمام بسترهای آنالین با آدرس ذیل
 عارضه یابی و رفع مشکالت و تقویت کلیه بسترهای آنالین با آدرس ذیل
 ارائه مشاوره و پیشنهادات تخصصی به منظور افزایش فروش و افزایش سهم ذهنی برند کارفرما
 آموزش یک نیرو معرفی شده از طرف کارفرما در زمینه تولید محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی
آدرس بستر های آنالین بدین شرح می باشد:
شبکه های اجتماعی :

وبسایت :

پیمانکار موظف است هر هفته  ،گزارش کار فعالیت های انجام شده را به ایمیل نماینده کارفرما ارسال نماید.
ایمیل نماینده کارفرما:
ماده  : 6تعهدات کارفرما
 فراهم نمودن دسترسی به اطالعات مورد نیاز پیمانکار حداکثر دو روز پس از درخواست پیمانکار برطرف نمودن مشکالت اعالم شده از طرف پیمانکار در موارد خارج از ید پیمانکار مانند نامناسب بودن هاست فراهم نمودن امکانات مورد نیاز پیمانکار مانند عکس محصوالت و  ...حداکثر پس از یک هفته از درخواست پیمانکار ارائه کلیه اطالعات مورد نیاز پیمانکار از صنعت سازمان ،رقبا و دیگر موارد مرتبط با تحلیل بازار برگزاری جلسات درخواست شده پیمانکار در اولین زمان و دعوت متخصصان سازمانی مرتبط با موضوع  ،حداکثر پساز دوروز از درخواست پیمانکار
 پرداخت مطالبات پیمانکار در پایان هرماهماده  : 7خاتمه و فسخ تفاهم نامه
 کارفرما می تواند با اعالم کتبی  15روز قبل از قطع همکاری  ،فسخ آن را اعالم نماید. پیمانکار می تواند در صاااورت عدم اجرای تعهدات کارفرما در ماده  6پس از  15روز  ،با ارائه دالیل به صاااورت کتبیفسخ تفاهم نامه را اعالم نماید.
 -درصورت فسخ قرارداد به هر دلیلی  ،حق الزحمه پیمانکار تا روز فسخ  ،باید توسط کارفرما پرداخت گردد.

این تفاهم نامه در  8ماده و  3صفحه و  2نسخه تنظیم شده و هر نسخه حکم واحد دارد.

ماده  : 8حل اختالف
کلیه اختالفات احتمالی یا بروز موارد غیرقابل پیش بینی که از طریق مذاکره مسااتقیم قابل حل نباشااد به داور مرضاای
الطرفین ارجاع داده می شود که رای صادره برای طرفین قطعی و الزم االجرا خواهد بود.
نام و نام خانوادگی و امضا کارفرما:

نام و نام خانوادگی و امضا پیمانکار

این تفاهم نامه در  8ماده و  3صفحه و  2نسخه تنظیم شده و هر نسخه حکم واحد دارد.

