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 سامانه سام سیروان )سهامی خاص(

 معرفی باشگاه مشتریان و طرح های تشویقی
 

 
 

 

 امتیاز 1ریال  250،000 بیشتر ازتراکنش  1،000هر 

 امتیاز 0.5ریال  250000کمتر از تراکنش  1000هر 

 امتیاز 5معرفی پذیرنده جدید 

 امتیاز شرح خدمت ردیف

 ADATA 7گیگ  32فلش مموری   .1

 10 پاور بانک شیائومی  .2

 8 هزار تومانی 250کارت هدیه   .3

 15 هزار تومانی 500کارت هدیه   .4

 27 میلیون تومانی 1کارت هدیه   .5

 41 ساعت هوشمند شیائومی  .6

 14 هزار تومان 500هدیه دیجی کاال به ارزش کارت   .7

 Xvision 130اینچ  32تلویزیون   .8

 12 چای ساز تیفال  .9

 TSCO 11اسپیکر بلوتوثی قابل حمل   .10

 JBL 19هدفون بلوتوثی   .11

 18 مچ بند هوشمند شیائومی  .12

 45 اینترنت با پورت شبکه 4Gمودم   .13

 130 موبایل سامسونگ  .14

 40 هارد اکسترنال یک ترابایت  .15

 ASUS 304لپ تاپ   .16

 304 4کنسول بازی پلی استیشن   .17

 466 اینچ سامسونگ 49تلویزیون   .18

 79 بیمه تکمیلی انفرادی )بیمه سامان(  .19

 61 یک دستگاه کارتخوان سیار با پرینتر  .20



 سامانه سام سیروان )سهامی خاص(

 معرفی باشگاه مشتریان و طرح های تشویقی
 

 
 

 20 یک کارتن رول حرارتی مخصوص فیش پرینتر  .21

 26 عددی 10.000پنل پیامکی متصل به نرم افزار با شارژ اولیه   .22

 40 خدمات انبارگردانی فروشگاه  .23

 43 به همراه پایه USBبارکد خوان   .24

 CallerID 45دستگاه شماره انداز مشتری متصل به نرم افزار سام ورز   .25

 52 کشوی پول برقی متصل به صندوق فروشگاهی  .26

 207 ترازوی دیجیتال با قابلیت چاپ برچسب بارکد متصل به نرم افزار فروشگاهی  .27

 74 نسخه دوم نرم افزار تحت شبکه یا آفالین روی نوت بوک شما  .28

 85 فیش پرینتر مخصوص چاپ صورتحساب  .29

 78 مانیتور دوم متصل به صندوق فروشگاهی  .30

 92 دیجیتال مارکتینگ )وب سایت، اینستاگرام، تلگرام،...(  .31

 102 خدمات انبارگردانی و یک دستگاه کارتخوان اضافی  .32

 117 اندرویدی استعالم قیمت کاال از همکاراننرم افزار   .33

 Notification 143انجام تبلیغات فروشگاه به تمام مشتریان با سیستم   .34

 156 مخصوص باشگاه مشتریان نرم افزار با طراحی اختصاصی RFIDماژول کارت های   .35

 156 اپلیکشین اندرویدی فروشگاهی  .36

 Fixed Scanner 182بارکد خوان چند پرتوه لیزر ثابت   .37

 195 چاپگر بارکد )لیبل پرینتر( متصل به نرم افزار فروشگاهی  .38

 363 گزارش گیری آنالین در هر نقطه و هر زمان از نرم افزار فروشگاهی  .39

 389 وب سایت فروشگاهی اختصاصی متصل به نرم افزار فروشگاهی  .40

 518 زیان و ...(خدمات حسابداری )اسناد مالیاتی، گزارشات فصلی، صورت سود و   .41

 531 خدمات انبارگردانی و خدمات حسابداری و مشاوره فروش  .42

 754 مجموعه صندوق فروشگاهی  .43

 777 مدیریت مرکز و شعب )مدیریت چند شعبه(  .44

 


