پرداخت یار | یارپی
معرفی

با ما تماس بگیرید 021 88957150

شرکت پرداخت یاری به شرکتی اطالق می شود که با مجوز رسمی بانک مرکزی می تواند ضمن تایید کسب و
کارها و استارت آپ های اینترنتی به آنها درگاه پرداخت اینترنتی ) (IPGو سایر سرویس های پرداخت و بانکداری
دیجیتال ارائه نماید.
هولدینگ دیجیتال یارگان با برند یارپی دارای تفاهم نامه مجوز پرداخت یاری با شرکت شاپرک و تحت تایید
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.
یارگان همواره در طی دوران فعالیت خود ،جلب اعتماد مشتری را بزرگترین هدف و کسب رضایت مشتری را به
عنوان بزرگترین دستاورد خود محسوب کرده است؛ به همین خاطر همواره سعی بر این دارد که با استفاده از
جدیدترین فناوری ها ،آینده نگری و استفاده از نظرات و مشاوره های تخصصی مشاوران حرفه ای در زمینه
پرداخت یاری ،بتواند با توجه به درخواست و نیازهای اختصاصی هر مشتری بهترین محصول و خدمت را ارائه
نماید.
برخی محصوالت یارگان

برخی خدمات یارگان

سامانه سازمانی (اداری مالی) داما

طراحی و توسعه سامانه های تحت وب

سامانه و اپلیکیشن سالمت

طراحی نرم افزاهای موبایلی (اپلیکیشن)

پورتال ساز

تولید نرم افزارهای کاربردی تحت دسکتاپ

فروشگاه اینترنتی

داده کاوی

درگاه اینترنتی ()IPG

هوش تجاری

کیف پول الکترونیکی

آموزش

باشگاه مشتریان دیجیتالی

مشاوره و نظارت

کارت ویژه بانکی

سرویس های پرداخت دیجیتال

برخی برندهای یارگان

پرداخت یار | یارپی
برخی مشتریان یارگان
وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه الزهرا

دانشگاه ایالم

دانشگاه لرستان

دانشگاه پیام نور

دانشگاه مالیر

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه رفسنجان

دانشگاه بجنورد

دانشگاه گرمسار

دانشگاه فنی و حرفه ای

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پژهشکده علوم و صنایع غذایی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری

موسسه رده بندی ایرانیان

پارک علم و فناوری خراسان

هولدینگ نصر معین پارسایان

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

شهرداری تهران

باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا

دانشگاه صنعتی شریف

یارپی تجربه پرداخت امن و آسان

بسیاری از دوستان که قصد راه اندازی استارت آپ و کسب وکار اینترنتی خود را دارند تصور می کنند راه اندازی
درگاه پرداخت آنالین برای سایتشان کار سختی است و حتما باید به بانک مراجعه و با ارائه مدارک و مجوزهای
مختلف و همچنین دارا بودن زیرساخت های فنی اقدام به دریافت و راه اندازی درگاه اینترنتی نمایند.
ما به شما این مژده را می دهیم که می توانید با ثبت نام در سامانه پرداخت یاری یارپی به آدرس YarPay.net

به آسانی و درکوتاه ترین زمان بدون داشتن اینماد درگاه اینترنتی رایگان دریافت نمایید.
طرح
طالیی
نقره ای
برنزی

مرحله
مناسب برای کسب و کارها و استارت آپ های
نوپا
مناسب برای کسب و کارها و استارت آپ های
در حال رشد
مناسب برای کسب و کارها و استارت آپ های
تجاری سازی شده

کارمزد

سقف تراکنش

میزن تراکنش

صفر

ندارد

تا  20میلیون تومان

0/002
دو دهم درصد

 2000تومان

از  20تا  200میلیون تومان

0/004
چهار دهم درصد

 4000تومان

از  200میلیون تومان

همراهی شما افتخار ماست

www.yarpay.net

www.yargan.co

info@yarpay.net
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