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اسـتارتاپ های مرتبـط با مباحث فیـن تـک می تواننـد به اکوسیسـتم 
عملی  پیشرفت  و  ایده  ارزیابی  از  پس  و  نمایند  مراجعه  بوم  توسن 
ایده، کمک  پیاده سازی  برای  زیر ساخت  ارائه ی  مانند  مزایایی  از  کار، 
به بازاریـابی، فروش و یا ارتبـاط با مشتریان توســن بهـره ببـرنـد.

+TSB برای امـور خـیریـه   اگـر مشـتریـان توســن از سـامـانه ی 
و  نوع  به  بسـته  و  فـرآیند  آن  اعـالم  با  می تواننـد  کنند،  استفاده 
حجم پردازش آن، درصدی از هزینه ی خود در قبال این محصول را 
در قـراردادهـای بعـدی خـود با شـرکـت توســن جبـران نمـاینـد.

شرکت توسن برای هر سرویس پرداختی که جهت امور خیریه مانند 
.... مورد استفاده قرار گیرد هیچ  زلزله زدگان و  کمک به محرومین یا 
وجهی بابت فروش  الیسنس این سرویس پرداخت ها دریافت نمی کند.

بابت  هزینه ای  هیچ   NetWay خود  جدید  محصـول  در  توســن 
از  عام المنفعـه  و  خیـریه   )Widget( ویجت هـای  نمودن  رجیســتر 

مشتریان خود دریافت نمی کند.

نام تجاری این محصول “راوی” است و نسخه یاس و ارمغان هر دو مجهز 
به این سرویس برای نابینایان می باشند و توسط آن روشندالن محترم 
می توانند از خدماتی که برای ایشان در نظر گرفته شده استفاده کنند. 
برای این قابلیت توسن هیچ مبلغی از مشتریان دریافت نکرده است. 

الیسـنس کارت سـیگما بـرای امـور خیریـه ای ماننـد پرداخت کمک 
هزینه به زنان و کودکان بی سرپرست یا توانخــواه رایگان می باشد.

معوق  که  تسـهیالتی  تا  می آید  بانک ها  کمک  به  استمهال  محصول 
از ایـن  اندازنـد. اگر مشتـریان بانک ها  به جریان  شـده اند را مجـدداً 
محصول برای کمک و همدلی به زلزله زدگان یا هموطنان آسیب دیده 
از بالیای طبیعی استفاده کنند، می توانند با اعالم تعداد تسهیالت این 
هموطنان که مورد استمهال قرار گرفته، درصدی از هزینه ی خود در قبال 
این محصول را در قراردادهای بعدی خود با شرکت توسن جبران نمایند.

بـه کمـک آن  بـوده کـه  ایـن بسـتر در سـبد محصـوالت توسـن 
می تـوان در شــبکه های اجتماعـی بـه جمـع آوری کمک هـای مالـی 
برای اسـتارتاپ ها وامــور خـیریــه یا دیـــگر امور اســـتفاده کرد. 
تـوســـن بــرای چنیــن مشـارکت هایی که در خصوص امور خیریه 

می باشـند وجهـی دریافـت نمی کنـد.
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