
СТС маҳсулотҳо, таҳвилкунандагон ва истеҳсолкунандагони дар
Селектори Технологияиҳои Сабз сабти номшуда дар саросари ҷа-
ҳон технологияҳои беҳтарини сабзро таблиғ намуда онҳоро ба ми-
зоҷон тавсия медиҳад. Он ба таҳвилкунандагон кӯмак мерасонад, ки
ба мизоҷони маҳаллӣ бештар маҳсулотҳои баландсифат фурӯшанд.
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ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ САБЗ
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Аврупо маблағгузорӣ мешавад

Дар ҳамкорӣ бо:

АФЗУДАНИ МУАР-
РИФИИ БРЕНД

ДАСТГИРИИ
МАРКЕТИНГӢ

СЕТИФИКАТ: СТАН-
ДАРТИ АЪЛО

АФЗОИШИ
ФУРӮШ

АФЗАЛИЯТҲО БАРОИ
ТАҲВИЛКУНАНДАГОН:

Лутфан ба techselector.com/tajikistan-ru ворид шавед 
ва технологияи даркориро дар  категория ва зеркатегорияи 
мувофиқ бинед. Мушовири лоиҳа СТС-ро дар давоми
фаъолияти лоиҳа пайваста азнавсозӣ ва пур менамояд.

tajikistan@ebrdgeff.com

www.ebrdgeff.com/tajikistan

+992 93 433 90 01

ТАМОС БО КОРМАНДОНИ ЛОИҲАИ
GEFF ТОҶИКИСТОН:

Бо интихоби технологияи аёншавандаи ин ё он кишвар,
Селектори Технологияи Сабз рӯйхати технологияҳоеро
пешниҳод мекунад, ки ба меъёрҳои ҳадди ақали ҳамон
кишвар ҷавобгӯ мебошанд.

Технологияҳое, ки дар Селектори Технологияи Сабз ба
меъёрҳои самарабахши техникӣ ҷавобгӯ мебошанд
("("қаблан тасдиқшуда") ва барои маблағгузории сабз
тавассути шарикони молиявӣ низ тасдиқшуда ҳисобида
мешаванд.

Аз таҳвилкунандагон ва истеҳсолкунандагон даъват карда
мешавад, ки технологияҳои худро бо ин восита ройгон сабт
намоянд, то ки барои мизоҷони эҳтимолии маҳаллӣ бештар
намоён бошад.

Таҳвилкунандагон ва фурӯшандагони таҷҳизот ва маҳсулотҳои
баландсифат низ метавонанд аз қарзҳои GEFF истифода намоянд.
Аз ҳамАз ҳамкорӣ бо GEFF Шумо аз баланд шудани сатҳи муаррифии
брендҳо ва савдои васеъ манфиат хоҳед гирифт!
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Технологияҳои
мавҷудбуда

Фармоиши
технологияҳо

Санҷиши
таҳвилкунанда

2.1
ТАҲВИЛКУНАН-
ДАГОНИ

ТЕХНОЛОГИЯҲО

2.2
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
МАҲАЛЛИИ ДАСТРАС

ДАР СТС
Суроғаи мағоза
Пайсваткунӣ бо технология
Идоракунии маълумот

Технологияҳои дар СТС пешкашшудаи ҳар як давлат, ба меъ-
ёрҳои техникӣ ҷавобгӯ буда, барои маблағгузорӣ тавассути
шарикони молиявии GEFF қаблан тасдиқ шудааст.

ТАРТИБИ
КОР:



Барномаи мобилии
Tech Selector

Зеркашӣ намудани барномаи
мобилии Tech Selector бо воситаи QR:

4. «УСПЕШНО
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ!»
Бақайдгирии маҳсулот

анҷом ёфт!

3. Тугмачаи
«СОХРАНИТЬ»
-ро пахш намоед

1. Тугмачаи
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

ТЕХНОЛОГИЮ»
-ро пахш намоед

2. Саҳифаи
«РЕГИСТРАЦИЯ
ПОСТАВЩИКА
ОДНОГО ПРОДУКТА»
-ро пур намоед

+

4. Акнун Шумо метавонед 
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ

ТЕХНОЛОГИИ!»
-ро пахш намуда, маҳсулоти

худро ба қайд гиред

3. Тугмачаи
«СОХРАНИТЬ»-ро
пахш намоед

1. Тугмачаи
«ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАТЬ МАГАЗИН»
-ро пахш намоед

2. Шакли
«ФОРМА
РЕГИСТРАЦИИ»
-ро пур намоед

1. Барои кушодани утоқи шахсӣ
ба СТС ворид шавед:

techselector.com/tajikistan-en

5. Акнун Шумо метавонед 
«ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬ СВОЙ
МАГАЗИН!»-ро пахш намуда,
мағозаи худро ба қайд гиред!

2. Дар кунҷи боло,
аз тарафи рост
тугмачаи
«ПОСТАВЩИК»
-ро пахш намоед

 4. Шакли
«ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ»

-ро пур намоед

 3. Дар дохили
меню тугмачаи
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»
-ро пахш намоед

РАСМИ 1:

БАРОИ ПУРРА ИСТИФОДА БУРДАНИ ФУНКСИЯҲОИ
ПЛАТФОРМА ХУДРО БА ҚАЙД ГИРЕД!

УТОҚИ ШАХСИИ
ХУДРО ДАР СТС
КУШОЕД
(Расми 1):

МАҒОЗАИ ХУДРО
БА ҚАЙД ГИРЕД:

МАҲСУЛОТҲОИ ХУДРО
БА ҚАЙД ГИРЕД:


