فرم درخواست نمايندگي فروش محصولات توليد سينجر

نحوه آشنايي با متقاضي اخذ نمايند گي :

دفتر مركزي □

حضوري :

نمايشگاه□

معرف:

غير حضوري ...................... :

مشخصات درخواست كننده :
نام :

نام پدر:

نام خانوادگي:

آدرس منزل:

شماره شناسنامه:

محل تولد:

استان:

شهر:

آدرس محل كار:
تلفن :

موبايل:

فكس:

استيجاري□

مالك □

آدرس:

انبار

استيجاري□

مالك □

آدرس:

دفتر فروش

استيجاري□

مالك □

آدرس:

وضعيت مالكيت محل كار  :نمايشگاه

ساير موارد:
.......................................................................................................................................................................................................................................
هويت درخواست كننده :

شركت□

شماره كد اقتصادي :

عمده فروشي□

تعاوني□

شماره كد اقتصادي:

ميانه فروشي□

حقيقي□

شماره جواز كسب و كد اقتصادي:

تك فروشي□

بانكهاي طرف معامله :
رديف
1
2
3

نام بانك

كد بانك

نام شعبه

شماره حساب

شركتهاي طرف معامله :
نام شركت

رديف

تلفن

آدرس

نوع و ميزان تضمين :
نوع

رديف
1

ملك

2

چك

3

ضمانت بانكي

ميزان

شماره

مشخصات

مدارك ذيل پيوست گردد:
□ كپي جواز كسب مرتبط

□ فرم استعلام حساب بانكي

□ كپي كارت ملي

□كپي پروانه ساخت تجاري

□ كپي سند ملكي يا قولنامه محضري با سرقفلي

□پرينت حساب بانكي

□ كپي شناسنامه

□  2قطعه عكس 3x 4

ميزان اعتبار پيشنهادي :
توضيحات :

محل امضاي نماينده فروش :

تائيديه مدير فروش:

نظريه مدير مالي :

نظريه رياست محترم هيأت مديره :

فرم مشخصات عرضه كننده لوازم خانگي
شهرستان :
كد ملي :
آدرس فروشگاه :

استان :
نام شريك :
تلفن فروشگاه :
رديف

موضوع

1
2

نوع فعاليت
موقعيت فروشگاه

3

موقعيت تجاري

4

نوع مالكيت

5

نمايندگي مستقيم كدام برند را دارا مي باشيد؟

6

مساحت

7
8

سابقه فعاليت در صنف لوازم خانگي/صوتي تصويري

پرسنل فعال در فروشگاه

9

نوع جواز كسب

11

آيا در حال حاضر محصولات گروه توليدي
سينجر را عرضه مي كنيد

11

كالاهايي كه در فروشگاه عرضه مي شود

تلفن همراه :
سرپرست فروشگاه :

نام و نام خانوادگي :
نام فروشگاه :

شرح

بنكدار □ عمده فروش□ ميانه فروش □ خرده فروش□ تعاوني□
مركز بازار بورس□ خيابان اصلي□ خيابان فرعي□ برميدان□ داخل كوچه □
دونبش □ يكباب □ چند باب □ داخل پاساژ □ تعداد دهنه ...... :
سند ملكي□ سرقفلي □ استيجاري □ قولنامه اي □
فروشگاه  .......... :انبار ندارد□ انبار دارد □ متراژ تقريبي انبار

متراژ تقريبي
.....
زير  11سال □  11تا  21سال □  21تا  31سال□ بيش از  31سال □
ندارد□ دارد □
تعداد ..… :

جواز لوازم خانگي دارد□ جواز صوتي و تصويري دارد□ ساير  .. :فاقد جواز كسب

است.

12
تابلو سردرب
13

بانكهاي طرف معامله

14

پيش بيني فروش ساليانه

15

نوع وثيقه يا ضمانت تسليمي به شركت

16

نوع كاركرد يا شركت هاي ديگر

17

نوع تبليغات برند هاي ديگر براي شما

18

نظريات در خصوص خدمات مشتريان در
شهرستان خود

19

پيشنهاد براي بهبود وضعيت اطلاع رساني
در خصوص برند سينجر

21

هرگونه نظر براي بهبود و ارتقاء محصولات
توليدي فعلي

21

توضيحات تكميلي :
نام و نام خانوادگي تنظيم كننده :
نظريه مدير فروش
نظر رياست محترم هيأت مديره :

بله□ خير□

در صورت بلي از چه طريق ؟ چند سال ؟

خانگي بزرگ □ خانگي كوچك □ صوتي و تصويري□

غير مرتبط ...........

نياز به تابلو ندارد
متراژ تقريبي  ....امكان نصب تابلو وجود دارد
در حال حاضر تابلوي شركتي دارد □ تمايل به نصب تابلون ندارد□
تمايل به نصب تابلو دارد□
نام شركت مندرج در تابلو ....... :
تعدادي :

اجاق :

رهن سند ملكي □

يخچال :

ريالي :

چك ضمانت□ ضمانت نامه بانكي □

امتياز

