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Reseller Program 

You are welcome to participate in our reseller program and becoming a reseller/distributor of our 

software products. By becoming a reseller you agree to the reseller agreement announced and 

updated on our website at the link http://www.golansoft.com/FILES/Upload/ResellerAgreement.pdf 

Thank you for reading and acknowledging the agreement carefully as you are considered bound by 

that agreement for any order you make on our website.  

 Format 

By becoming a reseller you will be authorized to distribute our software in a form of DVD package 

with a unique license number in each envelope for the concerned product. GolanSoft is the unique 

party responsible and authorized for creating and expediting the distribution format to you. After 

reception of your order and your down payment, DVD (s) will be shipped to you by GolanSoft or any 

third party it selects, in a week period.  

 Pricing  

Product Order Quantity Reseller Price Down payment 

Arabic Calligrapher 

2.0 CD Package. 
Includes [Al-Nassek, Al-
Thuluth, Al-Farissi, Al-
Roquaa Fonts, 133 min 
of learning Videos] 

25 to 49 100$ 07%  

50 to 199 80$ 50% 

200 to 999 65$ 40% 

>  1000 50$ 30% 

 

 Order 

To be able to receive and process your order you need to follow these steps: 

1-Print and sign the reseller agreement found at 

http://www.golansoft.com/FILES/Upload/ResellerAgreement.pdf 

2-Send us at our email reseller@golansoft.com the following documents: 

A. Scan of the signed reseller agreement. 

B. A scan of your personal identification (Passport, ID, etc...) in case of personal entity or your 

company registration documents in case of a company.  

C. Details of your order; quantity, shipping address and your logo print for DVD Packaging.  

http://www.golansoft.com/FILES/Upload/ResellerAgreement.pdf
http://www.golansoft.com/FILES/Upload/ResellerAgreement.pdf
mailto:reseller@golansoft.com


 للموزعين

ا أردت أن تكون موزعا نرحب بكم للمشاركة في برنامج التوزيع للبرمجيات المطورة في شركتنا. إذ

 لبرمجياتنا فأنت توافق على اتفاقية الموزع البائع الموجودة على موقعنا االلكتروني على هذا الرابط:

http://www.golansoft.com/FILES/Upload/ResellerAgreement.pdf 

 لقراءة و التعرف على هذه االتفاقية حيث تعتبر ملزما بها عند ارسال أي طلبية لنا. شكرا

 

 شرح المنتج 

في  ديعندما تصبح موزع بائع لمنتجاتنا ستحصل على تصريح بتوزيع منتجاتنا في شكل محفظة 

هي  جوالن سوفتتحتوي على رقم رخصة فريد في كل محفظة للبرنامج الذي يتم توزيعه.  DVDدي

الهيئة الوحيدة المسؤولة و المخولة بانتاج و شحن المنتج لك. بعد استالم الطلبية سيتم شحن المنتج 

سوفت أو أي طرف ثالث تختاره جوالن سوفت خالل فترة أقصاها  للعنوان الذي تختاره من قبل جوالن

 اسبوع.

 األسعار 

 الدفعة األولى السعر الكمية المطلوبة المنتج

Arabic Calligrapher 

2.0 CD Package. 
يتضمن )خط النسخ، خط 

الخط الفارسي )الجيل الثلث،
خط الرقعة )الجيل  الثالث(،

دقيقة من الفيديو  031  الثالث(

 التعليمي(

25 to 49 100$ 00%  

50 to 199 80$ 50% 

200 to 999 65$ 40% 

>  1000 50$ 30% 

 

 الطلبية 

 طلبيتكم عليكم اتباع االجراءات التالية:حتى نتمكن من استالم 

الرابط التالي. و التوقيع عليها:  طباعة وثيقة اتفاقية الموزع/البائع الموجودة على موقعنا على .0
http://www.golansoft.com/FILES/Upload/ResellerAgreement.pdf 

 الوثائق: reseller@golansoft.comارسال على العنوان  .2

A. .صورة موقعة من اتفاقية الموزع/البائع 

B. أو صورة من  صورة من اإلثباتات الشخصية )جواز سفر، هوية ..الخ( في حال األشخاص

 تسجيل الشركة في حال الشركات.

C.  تفاصيل الطلبية من حيث الكمية المطلوبة و عنوان الشحن و عالمتكم التجارية التي

 ترغبون بارفاقها بالغالف.
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Packaging  

 



 



 


