
 

 

 

 مستمر فروشندگان بندی رتبهفصل  –قوانین چیگِل برای فروشندگان (9 شماره وستیپ

 و پایش مستمر فروشندگان بندی رتبهماهیت  :الف

بهبود فررو  ایشران در    باهدف. پایش مستمر ایشان باشند میو اصطالحاً شریک تجاری  باشند میتامین کنندگان چیگِل  ترین مهمفروشندگان، 
. همه فروشندگان چیگِرل در شررو    باشند می. فروشندگان چیگِل، رسماً عضو شبکه شرکای تجاری چیگِل پذیرد میانجام  ایران و سراسر جهان،

و  یابرد  میو حداکثر به هفت ستاره ارتقاء  یابد میدر اثر دریافت امتیازات مثبت افزایش . این نشان دارند میهمکاری، یک نشان نیم ستاره دریافت 
فروشنده برای  و با کاهش تدریجی ممکن است منجر به بالک شدن )محدود شدن فعالیت( شود میکم  ها نشاندر اثر دریافت امتیازات منفی، از 

منجر به قطع همیشگی همکاری گردد. اثرات این امتیازها در مکان برازار چیگِرل ماننرد تمرامی مکران       تیدرنهازمانی مختلف گردد یا  های بازه
 مشری  خر  اصرو  و   ، 10کامل در پیوسرت شرماره    صورت بهارهای معتبر جهان، در بازاریابی و تبلیغات چیگِل برای آن تامین کننده است که باز

 .تشریح گردیده است بازاریابی و تبلیغات
 

 رود و عضویت در سامانه چیگِلوو ارزیابی در بد :ب 

. سپس تیم ارتباط نمایند میو دریافت نام کاربری و کلمه عبور، اقدام به تکمیل پروفایل اولیه و تکمیل پروفایل نهایی  نام ثبتفروشندگان پس از 
، فروشرنده رسرماً عضرو شربکه     تائیرد انجام و در صورت  ای اولیهارزیابی  و مستندات دریافت شده، شده ثبتبا تامین کنندگان، بر اساس اطالعات 

این نشان به همراه گواهی رسمی تامین کننردگی، پرس از عقرد قررارداد      .دارد میو یک نشان نیم ستاره دریافت  گردد میشرکای تجاری چیگِل 
 روزرسرانی  بره ایش و یا کاهش نشان، و ساالنه بر اساس میزان افز گردد می ارائه رسمی و در قالب نسخه فیزیکی، از طرف مالک چیگِل صورت به
 .رارداد با فروشنده، در اختیار ایشان قرار خواهد گرفتو در صورت تمدید ق گردد می
 

 ارزیابی در طول دوره همکاری با فروشنده :ج 

 معیارهای ارزیابی فروشنده ردیف
رو  
 امتیازدهی

دوره 
 ارزیابی

 نو  جریمه /امتیازدهیمد   امتیاز دهنده

1 

کیفیت ثبت اطالعرات کاترالو    
صررحیح و مناسررب و   طررور برره

 هررای قابلیررتاسررتفاده بهینرره از 
 مدیریت کاتالو 

 -دستی

 تحلیلی

هر سه ماه 
 بار یک

)ارتباط با تامین  SRMواحد 
 کنندگان چیگِل (

 ای گزینهتک 

 ( 5عالی )امتیاز مثبت 

 ( 3خیلی خوب )امتیاز مثبت 

 (1خوب )امتیاز مثبت 

 (  1متوس )امتیاز منفی 

 ( امتیاز  3 ضعیف)منفی 

2 
جهررت  1تعهررد شررده زمرران مرردت
 و ارسا  سفار  سازی آماده

 مکانیزه
موردی پس 
 از هر خرید

 هوشمند( صورت بهسامانه چیگِل )

  تأخیر هرروزجریمه به ازای: 

امتیررراز منفررری و  3ثبرررت 
ریا  جریمه نقردی   100.000

 در حساب فروشنده

  تسریع هرروزپادا  به ازای: 

 ثبت دو امتیاز مثبت

  موقع بهپادا  به ازای انجام: 

                                                            
 Availability to Promise (ATP)تامین و آماده ارسا  نماید  که کاال را شود میمدت زمانی که فروشنده کاال متعهد  ATP مدت تامین کاال یا همان 1



 

 

 معیارهای ارزیابی فروشنده ردیف
رو  
 امتیازدهی

دوره 
 ارزیابی

 نو  جریمه /امتیازدهیمد   امتیاز دهنده

 یک امتیاز مثبت

 مکانیزه عدم تامین 3

موردی به 
ازای هر 
 سفار 

 هوشمند( صورت بهسامانه چیگِل )

امتیاز منفی و ثبرت حر     7ثبت 
 عنروان  بهمالک چیگِل کمیسیون 

 بدهی در حساب فروشنده

4 

درصررد کاالهررای تررامین نشررده  
کل  %5فروشنده در ماه بیش از 

 وی باشد سفارشات

 مکانیزه
 ای دوره

 ماهانه
 هوشمند( صورت بهسامانه چیگِل )

بره ازای   امتیاز منفری و  10ثبت 
مبلر   ثبرت  هر آیتم تامین نشده، 

 جریمه نقدی ریا  2.000.000

 مکانیزه عودت سفار  به دلیل خرابی 5

موردی به 
ازای هر 
 سفار 

 امتیاز منفی 7ثبت  هوشمند( صورت بهسامانه چیگِل )

6 

 شرده  دادهعودت درصد کاالهای 
کل  %5فروشنده در ماه بیش از 

 سفارشات وی باشد

 
 ای دوره

 ماهانه
 امتیاز منفی 10ثبت  هوشمند( صورت بهسامانه چیگِل )

 مکانیزه بازخورد مشتری 7

موردی به 
ازای هر 
 سفار 

 هوشمند( صورت بهسامانه چیگِل )

 ای گزینهتک 

 ( 5عالی )امتیاز مثبت 

 ( 3خیلی خوب )امتیاز مثبت 

 (1خوب )امتیاز مثبت 

 (  1متوس )امتیاز منفی 

 ( 3 ضعیف )امتیاز منفی 

8 

همکاری با واحد صدای مشرتری  
در تامین رضایت خریداران نهایی 

 و در کلیه امور مشترک دیگر

 -دستی

 تحلیلی

هر سه ماه 
 بار یک

)ارتباط با تامین  SRMواحد 
 کنندگان چیگِل (

 ای گزینهتک 

 ( 5عالی )امتیاز مثبت 

 ( 3خیلی خوب )امتیاز مثبت 

 (1خوب )امتیاز مثبت 

 (  1متوس )امتیاز منفی 

 ( 3 ضعیف )امتیاز منفی 

9 
تکمیل دقی  اطالعات پروفایرل  

 غیراجباریاطالعات  خصوصاً

 -دستی

 تحلیلی

در بدو 
همکاری و 
هر سه ماه 

 بار یک

)ارتباط با تامین  SRMواحد 
 کنندگان چیگِل (

 ای گزینهتک 

 ( 5عالی )امتیاز مثبت 

 ( 3خیلی خوب )امتیاز مثبت 

 (1خوب )امتیاز مثبت 

 (  1متوس )امتیاز منفی 

 ( 3 ضعیف )امتیاز منفی 

 


