
 

 

 

 فصل مدیریت انجام یک سفارش –قوانین چیگِل برای فروشندگان (5 شماره وستیپ

 مدیریت سفارشات خُرد داخلی الف:

از اینکه سفارشی برایش ارجاع شده و اصطالحاً فروش اتفاا  افتاا ه اساتر مرت،ااًر      موقع بهفروشنده موظف است جهت اطالع یافتن  :نکته مهم
 ر مراحل آغازین فعالیات فروشاندهر باا ایشاا       خصوصاً ر روزر پروفایل خو  را  ر سامانه بررسی نماید. ال،ته تیم پشتی،انی چیگِل  بار یکحداقل 

 .نماید می رسانی اطالعو از طریق تماس تلفنی و یا ارسال پیام کوتاه به ایشا   نماید میهمکاری 
 

شماره مرحله
 

 توضیحات وظایف فروشنده مسئول /عنوان مرحله

 فروشنده بررسی سفارش/ 1
احتمالی  ر سفارش از طریق تماس باا تایم    های ابهامرفع 
 چیگِل وکار کسب

نماید و موار ی مانند عدم موجو  بو   کااال   روز بهفروشنده باید اطالعات کاالیش را مرت،اً 
یا تغییر قیمت و موار ی که مربوط به تعهدات فروشنده است قاعدتاً ن،اید  ر سفارش تغییار  
یابد مگر طی مشورت با مشتری و چنانچه مشتری تغییرات را نپذیر  و  رخواست را کنسال  

 لوب خواهد گذاشت.نامط تأثیرآتی  های همکارینمایدر  ر ارزیابی فروشنده و 

 فروشنده سفارش/ سازی آما ه 2

    بر اساس کاتالوگ کاال و مشخصات  قیاقر کااال را
 آما ه نمایند

 مکاانیهه   صاورت  باه فاکتور فاروش   از طریق سامانه
 صا ر و پرینت نمایند

  نمایند بندی بستهکاال را به همراه فاکتور 

   آ رس  قیااق گیرنااده نهااایی ساافارش را از طریااق
 پرینت و روی بسته قرار  هدسامانه 

 تمیه و سالم سفارشر با منط،ق کاالی ارسال کیفیتر کنترل 

  فاکتور  رو  بسته قرار گیر 

  برای  تواند میخریدار  مثالً قت شو  که الهاماً همیشه خریدارر گیرنده نهایی نیست. برای
 .ما رش خرید نماید. لذا آ رس گیرنده نهایی باید روی بسته الصا  گر  

  نماید سازی آما هتعهد شده توسط فروشنده  ر کاتالوگ  زما  مدتسفارش باید  قیقاً  ر 

  آما ه بارای ارساال  "ر وضعیت سفارش را به سازی آما هپس از "(Ready to Ship) 
 تغییر  هد.

 ارسال سفارش/ فروشنده 3

و  شاده  انتخااب بر اساس سرویس پستی / سرویس حمال  
 توسط خریدارر بسته را ارسال نماید شده پر اخت

 

  تغییر  هد " ر حال حمل "پس از ارسالر وضعیت سفارش را به 

    و باشاد   شاده  ارساال کد رهگیری پستی )اگر با سرویس پستی یا حمل قابال رهگیاری 
تاریخ ارسال بسته را  ر سامانه بخش مدیریت سفارشات خر  وار  نماید تا خریدار بتواناد  

 ش را  ر مرحله حمل پیگیری نمایدبسته حاوی سفار

  صورت بهچنانچه بر اساس سفارشر عملیات حمل Free Shipping  یاFlat Rate 

Shipping  است آور الهامباشدر رعایت مدت تعهد شده  ر حمل توسط فروشنده. 

 بستن سفارش / مالک چیگِل 4

از  روز  14چنانچه مشاتری تاا مادت  و هفتاه تقاویمی )     
شکایت یا  رخواست عو ت کااالیی   گونه هیچ ریافت کاال 

 .شو  میرا ث،ت ننمایدر سفارش بسته 

  فصال مادیریت    – 8 بسته شد  مطابق با قوانین و شرایط مندرج  ر پیوست شاماره
 انجام خواهد شد به فروشندگا  ها پر اخت

 

  



 

 

 

 فصل مدیریت انجام یک سفارش –قوانین چیگِل برای فروشندگان (5 شماره وستیپ

 مدیریت سفارشات خرد خارجی :ب

 باار  یاک از اینکه سفارشی برایش ارجاع شده و اصطالحاً فروش اتفا  افتا ه استر مرت،اًر حداقل  موقع بهفروشنده موظف است جهت اطالع یافتن نکته مهم: 

و از طریاق   نمایاد  می ر مراحل آغازین فعالیت فروشندهر با ایشا  همکاری  خصوصاً ر روزر پروفایل خو  را  ر سامانه بررسی نماید. ال،ته تیم پشتی،انی چیگِل 

 .نماید می رسانی اطالعتماس تلفنی و یا ارسال پیام کوتاه به ایشا  

شماره مرحله
 

 توضیحات وظایف فروشنده عنوان مرحله

 بررسی سفارش 1
احتمالی  ر سفارش از طریق تمااس   های ابهامرفع 
 چیگِل وکار کسببا تیم 

نماید و موار ی مانند عدم موجو  بو   کاال یاا تغییار قیمات و     روز بهفروشنده باید اطالعات کاالیش را مرت،اً 
موار ی که مربوط به تعهدات فروشنده است قاعدتاً ن،اید  ر سفارش تغییر یابد مگر طی مشورت با مشاتری و  

باا   اش آتی های همکاریایدر  ر ارزیابی فروشنده و چنانچه مشتری تغییرات را نپذیر  و  رخواست را کنسل نم
 نامطلوب خواهد گذاشت. تأثیرچیگِل 

2 

سفارش و  سازی آما ه
تحویاااال کاااااالی  

 صا راتی به چیگِل

    بر اساس کاتالوگ کاال و مشخصاات  قیاقر
 کاال را آما ه نمایند

  نسااخه  –فااکتور فااروش   از طریاق سااامانه
مکاانیهه صاا ر و پرینات     صورت بهانگلیسی 
 نمایند

  نمایند بندی بستهکاال را به همراه فاکتور 

 صااا رات -آ رس  فتاار لجسااتیک  برچسااب
چیگِل  ر تهرا  را از روی سافارش پرینات   
 نمو ه و بسته را به آ رس مذکور ارسال نماید

 تمیه و سالم سفارشر با منط،ق کاالی ارسال کیفیتر کنترل 

  گیر فاکتور  رو  بسته قرار 

  نماید سازی آما هتعهد شده توسط فروشنده  ر کاتالوگ  زما  مدتسفارش باید  قیقاً  ر 

  آما ه برای ارسال" "ر وضعیت سفارش را به سازی آما هپس از "(Ready to Ship) تغییر  هد 

 تهرا ر بر عهده فروشنده است ههینه ارسال کاال به  فتر لجستیک صا رات چیگِل  ر 

 و  ر زما  تعهد شده به  فتر چیگِل برسد تا بتواند طای   اعتما  قابلسرویس حمل مناسب و  سفارش باید با
 به  ست خریدار نهایی برساند موقع بهانجام تشریفات صا رات 

3 
ارسال سافارش بارای   
 خریدار نهایی خارجی

ارسااال و مراحاال انجااام گمرکاای باار عهااده تاایم 
 .بازرگانی چیگِل است

 فروشنده خو  راساُ کارت بازرگانی  اشته باشد ترجیحاً از کارت بازرگانی خو ش جهت صا رات  که  رصورتی
از کارت بازرگانی شریک تجاری چیگِل وابسته به بانک توسعه صا رات  این صورت ر غیر  شو  میاستفا ه 

 .شو  میایرا  استفا ه 

  ط،ق توافق و شراکت راه،ر ی که با باناک  فروشنده کارت بازرگانی نداشته باشدر چیگِل  که  رصورتیحتی
و به مراجع قانونی جهت   ار  میتوسعه صا رات  ار ر سابقه آ  فروش خارجی را  ر سوابق فروشنده را نگه 

از صا راتر قطعاً این پروفایال   . با توجه به سیاست کال   ولت  ر حمایت هد می ارائهحمایت از فروشندهر 
 ارائاه  قابال متعاق،اً و پاس از تصاویب    ها حمایت. )نوع آور  میفروشنده فراهم  امکانات و تسهیالتی را برای

  ی اعم از ما ی یا معنوی وجو  خواهد  اشتهای حمایتخواهد بو  اما قطعاً 

 بستن کامل سفارش 4

 روز  14چنانچه مشتری تا مدت  و هفته تقویمی )

شاکایت یاا  رخواسات     گوناه  هایچ از  ریافت کاال 
عااو ت کاااالیی را ث،اات ننمایاادر ساافارش بسااته  

 .شو  می

  هاا باه    فصال مادیریت پر اخات    – 8 پیوسات شاماره  بسته شد  مطابق با قوانین و شرایط مندرج  ر
 انجام خواهد شد فروشندگا 

 

  



 

 

 

 فصل مدیریت انجام یک سفارش عمده )خارجی( –قوانین چیگِل برای فروشندگان (5 شماره وستیپ

 مدیریت سفارشات عمده خارجی :ج

 منظاور  باه و غال،اً م،تنی بر مذاکره است.  ر سامانه چیگِال   پذیر  میانجام  آفالین – آنالین صورت بهسفارشات عمده خارجیر به  لیل پیچیدگی 

 :مراحل انجام یک سفارش عمده خارجی به شرح زیر است طورکلی بهاست.  گرفته انجام قیقی  ریهی برنامهمدیریت این نوع سفارشات 

شماره مرحله
 

 توضیحات وظایف مسئول انجام عنوان مرحله

 راه،ر سامانه چیگِل  ریافت سفارش عمده 1

  بررسی واقعی بو   و اصیل بو   فرم  رخواست  ریافت شده از طریق تماس با طرف
 خارجی

 اولیه  رخواست با ایشا  سازی شفاف 

 محصول با توجه به  رخواست  ریافات شاده )از    -تعیین راه،ر صا ارت  ر حوزه کشور
 برای ایشا  شده ارزیابیو ارسال  رخواست  چه کشوری و برای چه محصولی 

واقعی نیست و  ها  رخواستگاهاً 
آزمایش یک سایت و  هدف بامتقاضیا  

رم یا اهداف مختلف  یگر ممکن است ف
ت . لذا اصال رخواست ث،ت نمایند
 .گر   می رخواست بررسی 

 راه،ر صا رات بررسی سفارش 2

 بررسی موضوع  رخواست 

 ارسال پیام و مذاکره تلفنیر اینترنتی و  ر صورت نیاز حضوری با مشتری 

  ر مور نیااز محصول  های ویژگیبررسی شرایط قرار ا  از  ید مشتری و خریدار خارجیر
 قیمت مناسب

 رخواست از جهت قابلیت تامین نیاز مشتری و بقیه مالحظات تائیدیا عدم  تائید  

ساافارش از منظاار نااوع کاااالی مااور    
 رخواسااتر شاارایط تحویاالر شاارایط    
پر اختر شرایط کیفی و سطح اساتاندار   

و شرایط مالی و پر اخت و کلیه  مور نظر
 .گر   میجوانب  یگر بررسی 

3 

نهایی سازی سافارش  
بارای   ر ا  )عقاد قارا  
شاده   تائیاد سفارشات 

  ر مرحله ق،ل

 راه،ر صا رات

  نمونه مطابق با  استاندار سازی تهیه نمونه از راه،را  فروش )تامین کنندگا  محصول
  رخواست مشتری

 المللی بیننمونه و  رج نشا  تجاری بر اساس استاندار های  بندی بسته 

 ارسال نمونه 

 ارند رامین  رخواست بررسی راه،را  فروشی که قابلیت تا  

  نهایی سازی قیمت و شرایط قرار ا  و عقد قرار ا 

  نهایی محصول تولیدکنندگا تعیین لیست تامین کنندگا  و 

 انجام سفارش همانند یک پروژه ریهی برنامه 

  شده ریهی برنامهنظارت بر انجام  قیق سفارش مطابق با مراحل 

  وضعیت انجام سفارش  ر سامانه لحظه  به  لحظهث،ت 

 :سابقه صا راتی  ر سفارشات عمده

ر  ر فرماییاد  مای که مالحظاه   طور هما 
سفارشات عمده بر بستر چیگِلر راه،ارا   
 /صا راتر راه،را  فروشر فروشاندگا  

و نیااه تااامین کنناادگا    تولیدکنناادگا 
خادمات   خصوصااً  افاهو ه  ارزشخادمات  

صا راتیر  ویژه بندی بستهر استاندار سازی
برند سازی هماه  خیال هساتند. لاذا  ر     
 یک پروژه صا راتی سوابق هماه اراکاا   
ث،ت و  ر پروفایل صا راتی ایشا  ث،ت و 

 نها هاای ی مرت،ط  ولتی و ها آ به سازم
و تصمیم گیر  ر کشور جهت  ساز تصمیم
 .گر   می ارائهصا راتی  های حمایت

 


