
અચ્છે દિન આ ગય…ે  



૧૦૦% કેશબેક મળવાની પદ્ધતિ  
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 ગ્રાહકની િમામ ખરીિી પર ૧૦૦% કેશબેક 

ગ્રાહક ને મળેલ સોલલકેશ અન્ય ખરીિી પર ૨% થી ૮૦% સધુી અલગ અલગ પ્રોડક્ટ મજુબ દરડીમ કરી શકશે  

કેશબેક કંપનીની સોલલકેશ ના રૂપે આપવા મા ંઆવશે  



૫૦૦ થી ૭૦૦ પદરવાર ના કાડડ   ધરાવિી દુકાન  
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કદરયાણુ ંઅને FMCG  

૫૦૦ પદરવાર ની રૂતપયા ૨૦૦૦ ની ખરીિી થાય િો  

૧૦ લાખ રૂતપયાનુ ંટોટલ વેચાણ પર અંિાજજિ ૭% થી 2૦% PTR  (પ્રાઈઝ ટુ દરટેઇલ)  

માતસક નફો  રૂતપયા ૧,૦૦,૦૦૦ 



૭૦૦ થી ૧૨૦૦ પદરવાર ના કાડડ   ધરાવિી દુકાન  
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કદરયાણુ ંઅને FMCG  

૭૦૦ પદરવાર ની રૂતપયા ૨૦૦૦ ની ખરીિી થાય િો  

૧૪ લાખ રૂતપયાનુ ંટોટલ વેચાણ પર અંિાજજિ ૭% થી ૨૦% PTR  (પ્રાઈઝ ટુ દરટેઇલ)  

માતસક નફો  રૂતપયા ૧,૪૦,૦૦૦  



૧૨૦૦ થી ૨૦૦૦ પદરવાર ના કાડડ   ધરાવિી દુકાન   
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કદરયાણુ ંઅને FMCG  

૧૨૦૦ પદરવાર ની રૂતપયા ૨૦૦૦ ની ખરીિી થાય િો  

૨૪ લાખ રૂતપયાનુ ંટોટલ વેચાણ પર અંિાજજિ ૭% થી ૨૦% PTR  (પ્રાઈઝ ટુ દરટેઇલ)  

માતસક નફો  રૂતપયા ૨,૪૦,૦૦૦  



ફે્રન્ચાઈસી ઓપન કરાવો અને કતમશન મેળવો  
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કતમશન સ્ટોર િીઠ ૧૦ લાખ ના  
વેચાણ ઉપર ગણવામા ંઆવેલ છે  



SOLLYWOOD THE BUSINESS HUB સમાજ ને વેપાર સાથે જોડવો અને વેપાર ને સમાજ સાથે જોડવો  

એજ સોલલવડૂ ધ લબઝનેસ હબ. 

7 કંપની િરફથી િમારા લબઝનેસ ને એક્સપાન્ડ કરવા િરેક પ્રકારનો સહકાર મળશે.  

પ્રોડક્ટ મનેફુેકચર ક્યારેય તવશાળ સલેલિંગ નટેવકડ નથી બનાવી શકિા અન ે 

પ્રોડક્ટ વચેાણ કિાડ ક્યારેય પ્રોડક્ટ મનેફુેકચર નથી કરી શકિા.  
સોલલવડૂમા ંલાખો પદરવાર જોડાયલે છે  

િમારો ચાલ ુલબઝનસેન ેસોલલવડૂ સાથ ેપાટડનરશીપ કરો અન ેતવશ્વ કક્ષાએ વપેાર કરો  
 

પ્રોડક્ટ મેન્યફેુક્ચરર  
            

જે પણ કોઈ કંપની,સસં્થા કે વ્યક્ક્િ કોઈ પણ પ્રોડક્ટ નુ ં મને્યફુેક્ચદરિંગ કરે છે અન ેજો િ ેપ્રોડક્ટ ની 
ક્વોલલટી સારી હોય િો  "સોલલવડુ" બ્રાન્ડ નમે થી સોલલવડુ ના તવશાળ નશેનલ અન ેઇન્ટરનશેનલ  

નટેવકડ  મા ંલબઝનસે કરવા જોડાય શકે છે             
 

સતવિસ પ્રોવાઇડર    
 

આ તનયમ સતવિસ આપિી  વ્યક્ક્િ ,સસં્થા કે કંપની ન ેલાગ ુપડ ેછે.  



Direct Purchase System 
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ખેડૂિ જે કોઈ પ્રોડક્ટ ની ખેિી કરે છે અને િેમાથંી જે પાક ઉગે છે  

િે સોલલવડુ ખરીિી કરે છે. 

 

સોલલવડુ ેખેડિૂ પાસેથી જે પ્રોડક્ટ ની ખરીિી કરેલ છે િેને પ્રોસેસ કરીને પોિેજ પ્રોડક્ટ 

બનાવે છે અથવા મલ્ટી નેશનલ કંપની પાસે પ્રોડક્ટ નુ ંમેન્ય ુફેક્ચરીંગ કરાવે છે. 

 

DPS ના કારણે સોલલવડુ પોિાની પ્રોડક્ટ ના માકેટ કરિા ઘણા ઓછા ભાવથી વસ્તનુુ ં
વેચાણ કરી શકે છે.            



Direct Selling System 
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જે કોઈ કંપની પ્રોડક્ટ નુ ંપોિે મેનફેુક્ચરીંગ કરે છે કે ટે્રદડિંગ કરે છે ,િે મલ્ટીનેશનલ કંપની 
માથંી સોલલવડુ સીધી ખરીિી કરે છે. 

 

                

સીધી ખરીિી ના કારણે ગ્રાહક ને િે પ્રોડક્ટ પર કંપનીને જે ફાયિો થાય છે િેમાથંી 
કેશબેક આપે છે. 



RAMESH JASHUBHAI PATEL 

[ Chairman Managing Director ] 
Guinness World Record Holder 
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THINK GLOBAL 

www.therameshpatel.com 

  

5th floor, Arth Complex, Navrangpura, Ahmedabad 

Contact : 7211118801-02-03 

www.sollywood.in 

 


