İŞ ORTAKLARINA ÖZEL
Çeviri İşletmeleri Derneği üyeleriyle ticaret yapmak amacıyla “Çeviri İşletmeleri Derneği İş Ortağı” olmak isteyen adaylar aşağıda
belirtilen süreci izler.
BAŞVURU SÜRECİ
ÇİD İş Ortaklığı için başvurular Başvuru Formu ile yapılır. Doldurularak yonetim@cid.org.tr adresine gönderilen bu formun
yönetimimize ulaşmasının ardından dernek yönetim kurulu, söz konusu başvuru ile sunulan ürün ve hizmet kalemlerinin koşul ve
niteliklerini değerlendirmeye alır. Bu değerlendirmede, aynı ürün ve hizmet alanlarında başvuru yapan tedarikçilerin nitelikleri ve satış
koşulları mukayese edilir.
Derneğimiz tarafından aynı alanda ürün ve hizmet tedarik etme teklifi sunan tedarikçiler arasından sadece bir tanesi seçilecektir.
Derneğimiz yapılan seçim uyarınca verilen kararı resmi karar defterine işler ve aşağıda ayrıntıyla açıklanacağı üzere hareket eder.
Seçimin yapılacağı toplantılara tedarikçilerin katılması kabul edilmez. Yönetimimiz verilecek kararda tek yetkili makam olup, verdiği
kararlarla ilgili açıklama yapmama hakkını münferiden saklı tutar.
Çeviri İşletmeleri Derneği ile İş Ortaklığı Protokolü imzalanması, İş Ortağına dernek yönetiminin aşağıda açıklanan avantajlar dışında
hak, yetki veya yükümlülük vermez. İş Ortaklığı Protokolü, dernek üyeleri için zorlayıcı veya bağlayıcı değildir.
İŞ ORTAKLIĞININ ONAYLANMASI ÜZERİNE

Üyelerimize sunulan avantajları ve anlaşma koşul ve niteliklerini açıklayan 1 yıl süreli bir protokol imzalar;

Web sitemizde düzenlenecek iş ortağına özel sayfa için içerik gönderir;

ÇİD İktisadi İşletmesi hesabına 590 TL reklam katılım ücreti öder. İktisadi İşletmemiz İş Ortağımıza toplamda 590 TL
tutarında (500 TL+ KDV) bir fatura düzenleyecektir.
İŞ ORTAĞINA SUNULAN AVANTAJLAR
1. İş Ortağı, protokol imzalanmasının hemen ertesinde ePosta ile tüm üyelere ilan edilir;
2. İş Ortağı için resmi web sitemizin ana sayfasından erişilen “İş Ortaklarımız” bölümünde özel bir sayfa ayrılır. İş ortağının sayfası
herkesin erişebileceği biçimde düzenlenir ve erişim şifre gerektirmez. İçeriğin sağlanması protokolün koşullarındandır ve içerik
sağlamaktan imtina eden iş ortağının ortaklığı askıya alınır. Protokol süresi boyunca daimi olarak yayınlanacak olan bu sayfada
şu bilgilere yer verilir:

Firmanın adı,

Yetkili kişinin adı

Erişim bilgileri,

Web sitesi adresi

Firma görseli ve logosu

En fazla 250 sözcük uzunluğunda bir tanıtım yazısı
3. İş Ortağına, yayınlanıyorsa, derneğin resmi yayın organında 12 x 9 cm büyüklüğünde reklam alanı verilir. Bu reklamın tasarımı,
dernek yönetimince onaylanmak üzere, tedarikçi tarafından yapılır
4. İş Ortağına üyelerimizin unvanları, yetkilileri, erişim bilgileri bulunan tam bir liste sağlanır, hizmet ve ürünlerini üyelerimize
tanıtmak amacıyla broşür ve katalog gönderme, kendileriyle doğrudan görüşme yapma izni verilir;
5. İş Ortağı derneğin bir resmi toplantısında 5 dk. süreyle projeksiyon cihazı eşliğinde üyelere tanıtım yapar; bu toplantının tarihi
karşılıklı mutabakatla belirlenir;
6. İş Ortağı firma temsilcileri resmi dernek toplantılarına, derneğin sosyal amaçlı düzenlediği gezi ve toplantılara katılma ve
kokteyl-tanışma saati içinde üyelerimizle görüşme yapma, broşür ve kataloglarını masalara dağıtma hakkına sahiptir. Bu
toplantıda tedarikçiler en fazla 2 üyeyle temsil olunur. Toplantının yemekli olması halinde katılan temsilciler yemek ücretini
kendileri öder.
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