
masburo.com



Kırtasiye sektörünün ilk ve tek
mobil kazanç uygulaması

kazanç programı
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maxiMAS, bayilerin MAS ürünlerini satın alırken puan 
kazanmalarını ve kazandıkları maxiMAS puanları sonraki 
alışverişlerde kullanmalarını sağlayan mobil bir uygulamadır.

maxiMAS; bayilerin, artan alışveriş tutarlarıyla orantılı olarak 
daha çok maxiMAS puan kazanmalarını sağlar, 
dönemsel avantajlı kampanyalar ile 
özel fırsatlar sunar.

maxiMAS 

nedir?
kazanç programı

neden
maxiMAS?

kazanç programı



  
nasıl kullanılır?
maxiMAS’ın sunduğu avantajlar dünyasına dahil olmak için 
maxiMAS uygulamasını iOS App Store ya da Android 
Google Play’den indirmek ve kayıt olmak yeterli. 

Telefonunuzdaki maxiMAS uygulamasından size özel kod 
üretin. Ürün siparişi verdiğiniz MAS Satış Temsilcisi’ne 
üretmiş olduğunuz kodu iletmeniz avantajlardan 
yararlanmanızı sağlar.

B2B



Tanımlı kullanıcı
Firma, vergi numarası veya TC kimlik numarası MAS cari 
kayıtlarında yer alıyor ise; kullanıcı gerekli kişisel bilgilerini 
girip uygulama için bir şifre oluşturarak maxiMAS avantajlar 
dünyasına üye olur.

Kullanıcı, bu ekranda “şirket sahibiyim” seçeneğini seçerek 
dönemsel sürpriz ve avantajlardan yararlanabilir.

maxiMAS uygulaması iOS App Store veya Android Google 
Play’den indirilip kurulur. Kurulumun ardından uygulama 
açıldığında kullanıcının; şirketse firma vergi numarasını, 
şahıs firmasıysa TC kimlik numarasını girmesi istenir.

maxiMAS’a 

üye olmak



Tanımlı kullanıcı
ekranı

Yeni kullanıcı
ekranı

MEHMET AVCI

0212 212 1212

UZUNÇAYIR SK. 9A ŞİŞLİ

İşlem tamamlandıktan sonra, kullanıcının ait olduğu müşteri 
sınıfına göre, ciro baremleri ve baremlerin yüzdesel 
kazanımlarını içeren tablo, uygulamaya bildirim olarak 
gönderilir.



Tanımsız kullanıcı
Kullanıcı cari bilgileri MAS sisteminde tanımlı değilse; 
bilgilerini ekranda tamamlayarak üyelik talebini iletir.
maxiMAS yöneticisi onayı sonrasında üyelik aktif hale 
geldiğinde uygulama üzerinden bildirim gelir.

İşlem tamamlandıktan sonra, kullanıcının ait olduğu müşteri 
sınıfına göre, ciro baremleri ve baremlerin yüzdesel 
kazanımlarını içeren tablo, uygulamaya bildirim olarak 
gönderilir.



Kod üretmek
maxiMAS uygulaması içindeki kod üretme 
butonuna basıldığında uygulama ekranında 
dört (4) haneli bir kod görüntülenir. Bu kod 90 
saniye süresince geçerli olup, süre aşımında 
yeni bir kod alınması gerekmektedir. Her 
alınan kod tek kullanımlıktır. 

Bu kod siparişlerinizde maxiMAS puan 
kazanmanızı ve maxiMAS puanları 
harcamanızı sağlar.

maxiMAS puan 

nasıl kazanılır?



maxiMAS puan kazanma
maxiMAS kod kullanılarak verilen 
siparişlerin, faturalandırılması 
sonrasında, ilgili siparişten hak edilen 
maxiMAS puanlar maxiMAS cüzdanda 
birikir. Bu kazanım uygulama 
üzerinden bildirim olarak iletilir.

maxiMAS puanları sadece MAS ve 
MAS Net ürünlerinden kazanılır. 

maxiMAS puanlar brüt tutardan 
kazanılır. Kazanılan her 1 maxiMAS 

puan, brüt 1 TL değerindedir. 

maxiMAS puanlar, 
sadece MAS Satış Temsilcisi’ne
verilen siparişlerinizden kazanılabilir.



Sabit maxiMAS puan Kazanım

maxiMAS puan

kazanma senaryoları - 1 

Bayi MAS Satış Temsilcisi’ne verdiği siparişi tamamlar. 

Bayi maxiMAS uygulamasından ürettiği dört (4) haneli kodu 
MAS Satış Temsilcisi’ne iletir.

Bayinin maxiMAS puan kazanımı, bu siparişin fatura kesildiği 
anda ki barem yüzdesi ile hesaplanır.

Kazanılan tüm maxiMAS puanlar aynı zamanda bayinin bir 
üst bareme yükselmesine yardımcı olacaktır.

kazanç programı



Örnek Senaryo

Bayinin mevcut seviyesi;
 bronz ve puan kat sayısı %3’dür.
         
Bayi, MAS Satış Temsilcisi’ne 12.000 TL brüt sipariş verir
 Bu siparişin  2.000 TL’si 3M,
                                3.000 TL’si  Duracell,
                                6.000 TL’si MAS,
    1.000 TL’si  MAS Net ürün grubundandır.
       
Bayi bu siparişinden, faturası kesildiği an itibarıyla 210 maxiMAS 

puan maxiMAS cüzdanına yüklenmiş olacaktır. Bu da 210 TL’ye 
eşittir.

Bayi bu siparişinin 7.000 TL’lik brüt tutarı ile baremini yükseltmede 
kullanabilecektir.

** Yukarıda kullanılan barem seviyesi ve yüzdeler temsilidir.
kazanç programı



Dönemsel maxiMAS puan Kazanım

maxiMAS puan

kazanma senaryoları -2

Dönemsel maxiMAS puan kazanımı, MAS tarafından 
belirlenen tarih aralığında geçerlidir.

Bayi, MAS tarafından belirlenmiş tarih aralığında, kendisine 
önceden bildirilen hedef ve kazanımına bir veya birden çok 
sipariş ile ulaşabilir.

Kesilen faturaların toplamı hedef ciroya ulaştığında 
maxiMAS puanı cüzdana yüklenir. Kesilen her fatura anlık 
olarak bareminizin yükselmesine etki edecektir.

Eğer bildirilen brüt sipariş tutarı toplamı hedef 
tutardan 1TL eksik kalırsa, sabit kazanım 
bayinin hesabına yüklenmez. 



Kampanya iki veya daha çok baremli bir yapı ile oluşturulabilir. 
Bayi iki barem arasında bir brüt ciro ile kampanya dönemini 
tamamlar ise, bayi brüt cirosunu tutturduğu, küçük baremin 
hediye dönemsel maxiMAS puanına hak kazanmış olur.

Bu dönemler sırasında bayi yaptığı alışverişlerden “Sabit 
maxiMAS puan Kazanım” haklarından faydalanamaz. 

Ancak bu dönemde yapılan ciro, bayi için “Bayi Baremini” 
arttırmaya yarayacaktır. (Bu ciro içerisindeki MAS ve MAS Net 
satışı kadar.) 

Dönemsel kampanyalarda sipariş sevkiyatı yapılır, maxiMAS puanı 
fatura kesimini takiben dönem sonunda hesaplanarak maxiMAS 

cüzdana yüklenir.

Silver Bronz

kazanç programı



Örnek Senaryo

Fuar Dönemi Dönemsel maxiMAS puan Yükleme Kampanyası

 Kampanya baremleri ve hediyeleri; 
  Brüt   50.000 TL sipariş için brüt 1.250 TL maxiMAS puan
  Brüt   85.000 TL sipariş için brüt 3.000 TL maxiMAS puan
  Brüt 130.000 TL sipariş için brüt 5.250 TL maxiMAS puan

 Bayi eğer 180.000 TL brüt sipariş verirse; 
  Brüt 130.000 TL sipariş için brüt 5.250 TL maxiMAS puan
  Brüt 50.000 TL sipariş için brüt 1.250 TL maxiMAS puan
 Toplam  brüt 180.000 TL sipariş için 
  Brüt 6.500 TL maxiMAS puan hak kazanır.

     ** Bayi eğer 160.000 TL brüt sipariş verirse;   
  Brüt 130.000 TL sipariş için brüt 5.250 TL maxiMAS puan  
 Toplam brüt 160.000 TL sipariş için  
  sadece brüt 5.250 TL maxiMAS puan hak kazanır.



Gold Silver Bronz

Özel Günler için maxiMAS puan Kazanım

maxiMAS puan

kazanma senaryoları -3

maxiMAS uygulaması ile özel günlerde harcama yapmadan 
maxiMAS puan kazanımıdır.

Bayilerin, özel günlerinde herhangi bir alışveriş yapmaksızın 
özel gün kutlaması için bonus maxiMAS puan yüklemesi yapılır.

Puan yüklemesi gerçekleştiğinde bayiye uygulama aracılığı ile 
bildirim gönderilir.

Örnek Senaryo
 Firma sahibi doğum günü,
 Sevgililer günü,
 Bayram gibi benzer günler için geçerlidir.



maxiMAS puan  

nasıl harcanır?
Bayi, bir siparişte ödeme yöntemi olarak maxiMAS puan 
harcamayı tercih ediyorsa aynı anda nakit, vadeli vb. farklı bir 
ödeme yöntemi tercih edemez. 

maxiMAS puan harcayarak oluşturduğunuz ayrı siparişleriniz, 
cüzdanınızdaki tutardan daha yüksek olamaz.

maxiMAS puan, ek iskonto, mal fazlası vb gibi başka 
kampanyalarla birleştirilerek harcanamaz.

maxiMAS uygulamasından üretilen dört (4) haneli kod sipariş 
esnasında MAS Satış Temsilcisi’ne iletilir. 

Satış Temsilcisi kodu, sipariş ekranına girer ve böylece o bayinin 
geçmiş alışverişlerden kazandığı toplam maxiMAS puanı görür.

Siparişin tümü biriktirilmiş puanlarla ödenebilir. 
Bayi, maxiMAS puanlarını sadece MAS ürünlerinde kullanabilir.

maxiMAS puan kullanılarak alınmış ürünler iade edilemez.



Bayi, maxiMAS içerisinde yer alan maxiMAS puan geçmişi 
bölümüne girerek kazandığı tüm puanların detaylarını 
görebilir. 

Bu detaylarda, maxiMAS puanın hangi fatura karşılığında ve 
hangi kampanya koşullarında kazanıldığı bayi tarafından 
görülebilir.

maxiMAS

puan geçmişi



firma kullanıcıları
Firma kullanıcıları maxiMAS uygulamasına ilk kayıt esnasında 
“şirket sahibiyim” bölümünü seçen kullanıcı, kendi 
firmasındaki diğer maxiMAS kullanıcılarını görebilir, dilediği 
zaman bir kullanıcıyı silebilir. Silinen kullanıcı maxiMAS 

uygulamasını kullanamaz.  

cüzdan
Bayi, maxiMAS uygulamasındaki cüzdan ekranından;    
 mevcut puanını,  
 toplam siparişlerini,  
 bekleyen siparişlerini, 
 faturalandırılmış siparişlerini,  
 mevcut baremini ve puan kazandığı yüzdelik dilimi 
görebilir. 

İlerleyen alışverişlerde değişecek barem ve 
yüzdelik dilimleri de aynı ekrandan ulaşabilir.



duyurular
maxiMAS uygulamasına giriş yapıldıktan sonra gösterilen ilk 
ekrandır. 

maxiMAS üyelerine yapılacak özel kampanya duyuruları bu 
alanda yayınlanır.




