فرم پرسشنامه مشخصات متقاضی نمایندگی فروش محصوالت
تاریخ تکمیل :

صفحه 1

مشخصات فردی شخص ( حقیقی ) یا اعضای هیئت مدیره و موسسین شرکت ( حقوقی )

نام:

نام خانوادگی:

(مدارک پیوست گردد)

مشخصات فردی

کدملی:

نام پدر:
تاریخ و محل تولد:

نوع مالکیت منزل :شخصی

استیجاری

آیا بومی منطقه هستید؟ بلی

خیر

تلفن همراه:
نام:

آدرس ایمیل:
نام پدر:

(مدارک پیوست گردد)

مشخصات فردی

(مدارک پیوست گردد)

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد:

نوع مالکیت منزل :شخصی

استیجاری

آیا بومی منطقه هستید؟ بلی

خیر

تلفن همراه:
نام:

آدرس ایمیل:
نام پدر:
تاریخ و محل تولد:

نوع مالکیت منزل :شخصی

استیجاری

آیا بومی منطقه هستید؟ بلی

خیر

تلفن همراه:

کارخانه  :کرج  ,باغستان  ,خیابان شهید شجاعی ,پالک702
تلفن  070-14172240-1 :فاکس070-14174242 :

آدرس ایمیل:

شماره شناسنامه:
میزان تحصیالت:

تلفن منزل:

نام خانوادگی:

کدملی:

میزان تحصیالت:

تلفن منزل:

نام خانوادگی:

کدملی:

شماره شناسنامه:

شماره شناسنامه:
میزان تحصیالت:

تلفن منزل:

دفتر مرکزی  :تهران,سعادت آباد  ,بین میدان سرو ومیدان کتاب,جنب دیارخودرو,پالک311
تلفن های تماس 073-77343307-77340404-77341074-77347042:

مشخصات شرکت,دفاتر,انبارها و ساختمان ها

صفحه 2
نام شرکت:

محل رسم کروکی:

نوع شرکت:

شمال

نام شرکا و سمت هریک:
کد اقتصادی:
مشخصات شرکت,موسسه,دفتر

(مدارک ثبت و مالکیت پیوست گردد)

شماره ثبت:

سال تاسیس:
ارزش تقریبی شرکت(ریال):
میزان سرمایه مطابق روزنامه رسمی:
دارندگان حق امضاء اوراق عادی و بهادار:
کدپستی:
متراژ دفتر:
مشخصات دفتر:
آدرس:
فکس:

تلفن:
آدرس ایمیل:

محل رسم کروکی:
نوع مالکیت:

شخصی

متراژ :طول:

عرض:

استیجاری:
ارتفاع:

شمال
مساحت کل:

مشخصات انبار شرکت

(مدارک ثبت و مالکیت پیوست گردد)

ارزش تقریبی انبار( به ریال):
طریق چیدمان کاال :علمی

سنتی

سیستم حریق:

دارد

ندارد

سیستم تهویه:

دارد

ندارد

جنس دیوار و کف:
جنس سقف:
بیمه آتش سوزی و سرقت (شرح داده شود):
متراژ فضای اداری انبار :
آدرس :
تلفن:

کارخانه  :کرج  ,باغستان  ,خیابان شهید شجاعی ,پالک702
تلفن  070-14172240-1 :فاکس070-14174242 :

دفتر مرکزی  :تهران,سعادت آباد  ,بین میدان سرو ومیدان کتاب,جنب دیارخودرو,پالک311
تلفن های تماس 073-77343307-77340404-77341074-77347042:

سوابق کاری

صفحه 3

نام و مشخصات شرکتهایی را که با آنها همکاری می کنید ذکر شود:
نام شرکت و نام
تجاری

نوع فعالیت

سابقه

نام شخص و
سمت

تلفن و همراه

مبلغ خرید
در ما ه

نام محصوالت

حیطه جغرافیایی فعالیت خود را مشخص نمایید:

کارخانه  :کرج  ,باغستان  ,خیابان شهید شجاعی ,پالک702
تلفن  070-14172240-1 :فاکس070-14174242 :

دفتر مرکزی  :تهران,سعادت آباد  ,بین میدان سرو ومیدان کتاب,جنب دیارخودرو,پالک311
تلفن های تماس 073-77343307-77340404-77341074-77347042:

امکانات توزیع و مناطق تحت پوشش

صفحه 4

خودرو های پخش:

(مدارک مالکیت ضمیمه گردد)

امکانات توزیع

-1نوع:

تعداد:

نوع مالکیت :شخصی

استیجاری:

 -2نوع:

تعداد:

نوع مالکیت :شخصی

استیجاری:

 -3نوع:

تعداد:

نوع مالکیت :شخصی

استیجاری:

 -4نوع:

تعداد:

نوع مالکیت :شخصی

استیجاری

پخش مویرگی:

نوع فروش :عمده فروش:
نحوه تسویه حساب با مشتریان  :نقدی

با ......درصد ,چک

با .......روز مدت ,امانی

دوره ویزیت مشتریان:
مشخصات نرم افزار های فروش  ,فروش مویرگی و حسابداری شرح داده شود.

مناطق تحت پوشش و فروشگاههایی که با متقاضی در ارتباط هستند

ردیف

نام استان

نام شهرستان

منطقه

تعداد عمده

تعداد سوپر

فروش

مارکت

جمع کل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

کارخانه  :کرج  ,باغستان  ,خیابان شهید شجاعی ,پالک702
تلفن  070-14172240-1 :فاکس070-14174242 :

دفتر مرکزی  :تهران,سعادت آباد  ,بین میدان سرو ومیدان کتاب,جنب دیارخودرو,پالک311
تلفن های تماس 073-77343307-77340404-77341074-77347042:

مشخصات نیروی انسانی و حساب های بانکی

صفحه 5

نیروی انسانی تحت پوشش

ردیف

نوع فعالیت

1

مدیر فروش

2

سرپرست فروش

3

حسابدار

4

بازاریاب

5

انباردار

6

کارگر انبار

7

موزع

8

راننده

9

منشی

نام بانک

شعبه و کدبانک

تعداد

تعداد

(زن)

(مرد)

شماره حساب

میزان تحصیالت
زیر دیپلم

دیپلم و فوق

کارشناس و

دیپلم

باالتر

نام صاحبان حساب و
امضاء مجاز

نمونه امضاء

جمع

نتیجه
استعالم

هربانک)

( با دریافت پرینت  6ماهه مهر شده

وضعیت حساب های بانکی
مهرو امضاء متقاضی:

کارخانه  :کرج  ,باغستان  ,خیابان شهید شجاعی ,پالک702
تلفن  070-14172240-1 :فاکس070-14174242 :

دفتر مرکزی  :تهران,سعادت آباد  ,بین میدان سرو ومیدان کتاب,جنب دیارخودرو,پالک311
تلفن های تماس 073-77343307-77340404-77341074-77347042:

صفحه 6

گزارش کارشناسی بازدید از محل و موقعیت نمایندگی

مشروح مشاهدات و مذاکرات

لطفاً مشاهدات خود در محل دفاتر,انبارها و مذاکرات صورت گرفته با مدیران و پرسنل نمایندگی را شرح دهید:

گزارش بازرسی منطقه تحت پوشش متقاضی

لطفا ً مشاهدات و نتایج بازرسی از سطح فروش را با ذکر منطقه و موقعیت شرح دهید:

لطفاً پس از پایان بازدید و مذاکره ,نظرات خود را بصورت مستدل بیان نمایید:

محل امضاء با ذکر نام:

نظر کارشناسی
تاریخ بازدید:

کارخانه  :کرج  ,باغستان  ,خیابان شهید شجاعی ,پالک702
تلفن  070-14172240-1 :فاکس070-14174242 :

دفتر مرکزی  :تهران,سعادت آباد  ,بین میدان سرو ومیدان کتاب,جنب دیارخودرو,پالک311
تلفن های تماس 073-77343307-77340404-77341074-77347042:

