
 

 به نام خالق زیبایی 
 

 
 تفاهم نامه

 

با شماره تماس   عامل موسسهبه نمایندگی جناب آقای ابراهیم درخشان مدیر    موسسه فرهنگی هنری حامی هنر مانااین تفاهم نامه بین  
به                                                                            موسسه  /آقای / خانم    وشود  نامیده می  هلدینگکه از این پس به اختصار    02166562484

  نشانی
 .گرددشود با شرایط ذیل منعقد می مینامیده   همکارکه از این پس                                                                       با شماره تماس 

 
 موضوع تفاهم نامه    -1ماده 

خدمات ارزش افزوده به مشتریان و همکاران طرفین در قالب ارائه خدمات تخصصی تبلیغات و بازاریابی بین المللی و استفاده از ابزارها   ارائه
 ر هنری در سطح جهان. او توانایی های موجود طرفین بجهت گسترش سیتره نمایش و فروش آث

 

 مدت تفاهم نامه     -2ماده 

 /       /           لغایت          /        /            با قابلیت تمدید بدون نیاز به نگارش و صرفا در صورت عدم فسخ کتبی.       
 

 مبلغ تفاهم نامه و نحوه پرداخت و برداشت:      -3ماده 

بنا بر استفاده از خدمات در موضوع خود   در  همکار  گردد و از طریق حساب کاربری    مکتوب میتمامی تراکنش های مالی تفاهم نامه 
 هلدینگ هنر ایرانیان قابل واریز و برداشت خواهند بود.

  

 تعهدات هلدینگ   -4ماده 
 

و خدمات ( در  ، زمان بندی هلدینگ متعهد می گردد در پلتفرم های مختلف خود در تمامی جنبه ها خدمات مناسب تری ) به نسبت مبلغ 
 و اولویت استفاده و بهره برداری از قابلیت های مختلف خود را برای همکار حفظ نماید.  ار دهداختیار همکار قر

 
تخفیف در هزینه ها به نسبت افراد معمول   %50استفاده از خدمات نمایشگاه سه بعدی و مجازی با معرفی نامه همکار ، دارای   -1

 خواهد بود.

، کارشناسی و ... به اعضای معرفی شده   VIP، فروشگاه آنالین ، آموزش ،     nftاستفاده از مابقی خدمات نیز در پلتفرم های   -2
 تخفیف در هزینه ها و ارائه مشاوره تخصصی و همراهی رایگان خواهند بود. %25از همکار دارای 

بازارک ، ناتیفیکیشن هوشمند سایت و اپلیکیشن های هلدینگ ،  استفاده از ابزارهای اطالع رسانی مثل: اینستاگرام هلدینگ و   -3
رباط های فعال تلگرام ، گروه های تخصصی در واتس آپ ، ایمیل مارکتینگ به اعضای استفاده کننده از خدمات هلدینگ ،  

  1هزینه ( ماهیانه    با پرداختارسال پیامک  های سایت و اپلیکیشن ها )    ارسال پیامک به اعضا و شماره های فعال در پلتفرم
 مرتبه رایگان برای همکار محفوظ و با هماهنگی قبلی قابل بهره بردای است. 

تخفیف به نسبت   %50استفاده از بنرهای تبلیغاتی در جایگاه های متنوع در اپلیکیشن ها و وب سایت اطالع رسانی هلدینگ با   -4
 قیمت مصوب برای همکار قابل بهره برداری است.

( توسط اعضا و همراهان پروژه های مختلف در تمامی پلتفرم ها در    2اد استفاده از خدمات همکار ) پیوست  معرفی و پیشنه -5
 ر بخش همراهان هلدینگ در وب سایت رسمی. دبه لوگوی هلدینگ  مزینتوسط پوستر های هلدینگ 

 . لتفرم های فعال هلدینگدرج لوگوی همکار در بخش همراهان در صفحه اول و ثبت پوسترهای مرتبط در این بخش و پ -6
 



 همکارتعهدات   -5ماده 

پلتفرم های مختلف خود در تمامی جنبه ها خدمات مناسب تری ) به نسبت مبلغ و خدمات ( در اختیار  محل و  متعهد می گردد در    همکار
 و اولویت استفاده و بهره برداری از قابلیت های مختلف خود را برای هلدینگ حفظ نماید. قرار دهدلدینگ ه

 
 

 (  www.MadeInArt.ir همکار متعهد به ایجاد حساب کاربری در پایگاه اطالع رسانی هلدینگ هنر ایرانیان به آدرس )  -1

 و تکمیل بخش افتتاح فروشگاه همکار و احراز هویت کامل بجهت استفاده از این ابزار برای استفاده در فروش آثار می باشد. 

 اطالع رسانی خدمات متنوع و قابل ارائه در پلتفرم های هلدینگ به اعضا و همراهان همکار در بازه های زمانی منظم. -2

اطالعات قابل بهره برداری در پلتفرم های هلدینگ برای استفاده اعضا و هنرمندان در قالب برگزاری نمایشگاه ها و   ارائه متمم -3
 ورک شاپ ها در قراردادهای اجرایی و زمان بندی شده به هنرمندان همراه .

 خصوصی بعنوان همراه و پشتیبان.   ( در سایت ، پوستر ها و اطالعیه های نشر عمومی ولینک ذیلدرج لوگوی استاندارد هلدینگ ) -4

 

https://www.madeinart.ir/chap/logo.png 

 
 حل اختالف  -6ماده 

در صورت بروز اختالف در مفاد و یا اجرای قرارداد موضوع اختالف از طریق مذاکره فی مابین حل و فصل خواهد شد در غیر   -1
 نصورت داور مرضی الطرفین تعیین و نظر و رأی داور قطعی و الزم االجرا خواهد بود.     ای

اگر به عللی خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین، انجام تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد امکانپذیر نباشد، مادام که   -2
 ن عوامل است، تخلف از مواد قرارداد محسوب نمی شود. علل مزبور ادامه دارد، عدم انجام تعهداتی که متأثر از ای

 
 حوادث قهریه و فورس ماژور  -7ماده 

س ماژور به وقایعی اطالق می شود که جلوگیری از وقوع آنها از حیطه کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها  فور
هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن می باشد. جنگ از پیش اعالم شده یا قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام  

نشده، انقالب و اعتصاب عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان رودخانه، خشکسالی بی سابقه و آتش سوزی که ناشی 
ود در صورت بروز حوادث موردی که خارج از حیطه اختیارات هر یک از اهمال طرفین این قرارداد نباشد جزء حوادث قهری محسوب می ش

 از طرفین باشد، عدم اجرای تعهدات از سوی طرفین این قرارداد محسوب نشده و در این رابطه تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهد داشت.
 

 

 تفاهم نامهنسخ  -8ماده 

 صفحه(  4)به امضای طرفین رسیده و هر دو نسخه در حکم واحد می باشد. نسخه تنظیم گردیده و  2 و پیوست 2،  ماده  8در  تفاهم نامه
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 پیوست یک : 
 

ها و ... اضافه گردد و هلدینگ نیز موظف    اطالعات و موارد ذیل می تواند بعنوان متمم اجرایی به قراردادهای برگزاری نمایشگاه و ورکشاپ
 به اجرا با باالترین کیفیت ممکن خواهد بود.

 
مابین   فی  توافقات  به    ----------------------پیرو  خدمات  ارائه  کیفی  و  کمی  ارتقاء سطح  بجهت  ایرانیان  هنر  هلدینگ  و 

 بهمراه خدمات ویژه می باشد:هنرمندان گرانمایه ، لیست ذیل برای این بزرگواران قابل بهره برداری 
 
آثار به نما  یو سه بعد  یمجاز  شگاهینما  یبرگزار  - هنرمند )   یوگرافیو ب  یصفحه شخص   جادیدر آمده در قرارداد فوق بهمراه ا  شیاز 

در   یالملل   نیو ورود به عرصه ب  یزمان  تیآثار بدون محدود  یسه بعد  شینما  ی( براQR)  کیونینشر در قالب کد    تیهنرمندان ( با قابل
 ف یتخف %50( با  شگاه یاسکن توسط تلفن همراه و مشاهده نما ل . ) قابنترنتیبستر ا

 ، یعرب  ،ی سیانگل  ،یزبان فعال ) فارس  6به    شانیا  شگاهیهنرمند و نما  یصفحه شخص  یترجمه تخصص  تیاز قابل  یامکان بهره بردار  -
 (  ینیو چ یفرانسو ،ییایاسپان

 .شانیآثار ا یو مابق شگاهیفروش آثار نما یهنرمند ) سرپرست هنرمندان ( برا یفروشگاه شخص تیریو مد جادیا -

،   یبهمراه درگاه فروش تومان  یآثار هنر  یالملل  نیو ب  یفروش داخل   یهنرمند برا  یبه فروشگاه شخص   شگاهیامکان اتصال آثار در نما  -
 . تالیجیو با ارز د  یدالر

   یبصورت چاپ انیرانیهنر ا نگیزبانه استعالم اصالت اثر در هلد 6و اتصال به پرتال   یاصالت سنج کیونیکد  افتیدر تیقابل -

 .دیو خر شگاه یساختار بجهت فراخوان و مشاهده نما نیو همراهان ا انیرانیهنر ا نگیمتعلق به هلد یاجتماع یاستفاده از شبکه ها -

 موجود. ینفر 200.000 یدر جامعه آمار نگیمارکت شنیکیفیو نات نگیمارکت لیمیا یاطالع رسان ستمیاستفاده از س -

 در پلتفرم.  vip یخاص ارائه در منو طیو البته در شرا یا دهیشرکت در فروش مزا یامکان ارائه آثار منتخب برا -

 ( %2ها. )  ی ارتقاء آگه یبرا %100 یها فیفروش بدون واسطه آثار با کوپن تخف یاستفاده از خدمات بازارک برا -

 . ژه یو فیبا تخف شگاهیهر اثر در قالب نما یسه بعد  یتخصص شینما یآثار حجم دار برا یاستفاده از خدمات اسکن سه بعد -

 . ژهیو فیبا تخف یالملل  نیفروش ب نهیدر زم تی آثار منتخب و فعال یبرا  nftو  ینترنتیصدور شناسنامه ا نهیدر زم یو همکار  یهمراه -

 .  ژهیاستفاده عالقه مندان بهمراه خدمات و یدر بخش آموزش برا زان یعز  نیانتقال دانش ا نهیدر زم یتفاهم نامه همکار جادیا -

الملل و    ن یآثار خود در سطح ب  خود و برنچ  نگیبرند  ی برا  یبه هنرمندان گرام  تیموفق  یو ارائه راه کارها  یشیجلسه هم اند  یبرگزار  -
 .رانیا

 . یابیو بازار  غاتیدر جذب مخاطب در حوزه تبل  یو استفاده حداکثر  یانفراد  غاتیبجهت تبل  یگروه  یها  شگاهیاز هنرمندان در نما  یبانیپشت  -

 

 شما :  دهیو ا شنهاداتیپ

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست دو :
 

به اطالع تمامی اعضا و استفاده کنندگان از خدمات هلدینگ در قالب پوستر در بخش همراهان وب سایت  اطالعات و موارد ذیل می تواند 
 با باالترین کیفیت ممکن خواهد بود. ی تعهدات مذکور در ذیلنیز موظف به اجرا همکارو قرار گیرد بهمراه لوگو و اطالعات تماس از 

 
مابین   فی  توافقات  به    ----------------------پیرو  خدمات  ارائه  کیفی  و  کمی  ارتقاء سطح  بجهت  ایرانیان  هنر  هلدینگ  و 

 هنرمندان گرانمایه ، لیست ذیل برای این بزرگواران قابل بهره برداری بهمراه خدمات ویژه می باشد:
 

-  


