
 
 تاریخ :  اطالعات درخواست نمایندگی جدیدفرم 

 

مسی و              محصوالت : آلومینیومی  ........................  ........... شهراستان .............تقاضای اخذ نمایندگی برای 

 برنجی 

 
 مشخصات فردی : -1

.......................................... تاریخ تولد : ........................... شماره شناسنامه : نام و نام خانوادگی : 

صادره از : ....................................... کدملی : ......................................... نام پدر : ........................ 

 ......................................... وضعیت تاهل : .........................

وضعیت نظام وظیفه : .................................... تعداد فرزندان : ................................... نوع جواز کسب : 

 ............. تلفن ثابت : ........................................................................... تلفن همره : .......................

سکونت : آدرس محل 

...................................................................................................................................... 

 

 مشخصات و موقعیت کسب : -2

 شرکاء و درصد سهم :نام  -2-1

 تعداد پرسنل شاغل در محل : -2-2

 توضیحات تحصیالت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

 

 سرقفلی                   رهن و اجاره                        وضعیت مالکیت فروشگاه / شرکت :              مالک  -2-3

تاااااااااریخ تاساااااااایس فروشااااااااگاه : .................................................    زمینااااااااه فعالیاااااااات اصاااااااالی فروشااااااااگاه :  -2-4

................................................... 

آدرس و کروکاااااااااااااااااااای محاااااااااااااااااااال فروشااااااااااااااااااااگاه :                                          تلفاااااااااااااااااااان فروشااااااااااااااااااااگاه :  -2-5

.............................................. 

 

 

 FO-C070/00  : کد مدرک

 
 تاریخ :  اطالعات درخواست نمایندگی جدیدفرم 

 شمال



 

 امکانات در اختیار : -3

متااااااااااااااار واقااااااااااااااا. در اساااااااااااااااتان : .................... شاااااااااااااااهر : ....................... آدرس :  منااااااااااااااازل : ..................

 ..................................... نوع مالکیت : ..............

متااااااااااااااار واقااااااااااااااا. در اساااااااااااااااتان : ................... شاااااااااااااااهر : ..............  ...... آدرس :  ......فروشاااااااااااااااگاه : ...........

 ........................... نوع مالکیت : .....................

متاااااااااااااااار واقاااااااااااااااا. در اسااااااااااااااااتان : .................... شااااااااااااااااهر : ....................... آدرس :  : .................. انبااااااااااااااااار

 ..................................... نوع مالکیت : ..............

متاااااااااااااار واقاااااااااااااا. در اسااااااااااااااتان : .................... شااااااااااااااهر : ....................... آدرس :  : .................. تعمیرگاااااااااااااااه

 ............................... نوع مالکیت : ..............

 خودرو کار

........................... ناوع ............................... دستگاه خودرو ..................................... شماره پاالک .............

 مالکیت ..............................

......... ناوع ............................... دستگاه خودرو ..................................... شماره پاالک ...............................

 مالکیت ..............................

......... ناوع ............................... دستگاه خودرو ..................................... شماره پاالک ...............................

 مالکیت ..............................
 

 
 سوابق کاری : -4

و تعمیرات رادیاتور :  فروش

.......................................................................................................................... 

 آیا سابقه همکاری با شرکتهای تولید کننده رادیاتور را دارید ؟ با چه شرکتهایی و نحوه همکاری را توضیح دهید.

.....................................................................................................................................................

......................................................... 

نحوه ی آشنایی با شرکت ولئو آرمکو را بیان فرمائید ؟ 

................................................................................................................... 

 

 نمایندگی کدام شرکتها را دارید ؟ -5

 نوع محصول تلفن نام شرکت ردیف

1    

2    

3    

4    

5    
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 قدرت خرید : -6

.........                            قدرت خرید ماهانه ) تعداد ( ..........................قدرت خرید ماهانه ) به لایر ( 
................................ 

 
.......                            قدرت خرید سالیانه ) تعداد ( ..........................قدرت خرید سالیانه ) به لایر ( 

............................... 
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 تاریخ :  اطالعات درخواست نمایندگی جدیدفرم 

 

وشاااااااااااااااااااگاه در حاااااااااااااااااااال حاضااااااااااااااااااار چقااااااااااااااااااادر مااااااااااااااااااای باشاااااااااااااااااااد  ؟ میااااااااااااااااااازان فاااااااااااااااااااروش ماهاناااااااااااااااااااه فر

.......................................................................................................... 
 

 شماره حسابهای بانکی شرکت / فروشگاه : -7

 

 توضیحات شهر استان بانک شماره حساب ردیف

      

 

 
 لطفا دالیل خود را جهت اخذ نمایندگی شرکت بیان فرمایید ؟  -8

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 برنامه فروش خود را اعالم فرمایید ؟ -9

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
 

 آیا امکان انسجام تبلیغات و پوشش مناسب را در سطح شهر یا استان خود دارید ؟ -10

 

............................................................................................................................................................
.................................... 

 
 

 

/ رادیاتور اتومبیل آرمکو  آرمکو  –رکت خنک کننده موتور ولئو اینجانب ............................ متقاضی دریافت نمایندگی مجاز ش

واق. در شهر ...................... استان .......................... متعهد می گردد کلیه مطالب مندرج فوق ، صحت داشته و در صورت 

 به شرکت را به شرکت پرداخت نمایم.بوده و هرگونه ضرر و زیان وارده  اثبات غیر آن توسط شرکت در هر زمان پاسخگو

 
 تاریخ و امضا 
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