فرم تقاضاي نمايندگي خدمات پس از فروش

محل الصاق
عكس

استان:

شهرستان :

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

متقاضي  :آقاي

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

تاریخ ومحل تولد:

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

تلفن( :کد ) . . . . . . . .

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

نشاني محل سكونت :
نشاني محل نمایندگي :
تلفن( :کد

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

فرزند:

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

میزان تحصیالت:

.........

فاکس( :کد ) . . . . . . . .

منطقه:

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

ش شناسنامه:
تخصص:

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

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

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

سابقه کار(سال):

کدملي:

کد پستي منزل:

.......

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ). . . . . . . .

فاکس( :کد

چه محلي را جهت نمایندگي درنظردارید؟
نوع مالكیت:

ملكي

نوع سند:

قولنامه

تعمیرگاه
سرقفلي

فروشگاه قطعات یدکي
استیجاري

هردو
رهن واجاره

رهن کامل

پلمپ شده

وضعیت محل نمایندگي درخیابان:
پرتردد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ). . . . . . . .

کد پستي مغازه:

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

کم تردد

دوطرفه

یكطرفه
عرض پیاده رو :

آیا محلي براي جمع آوري قطعات داغي ومعیوب دارید؟
آیا محلي براي جمع آوري چیدن قطعات یدکي دارید؟

فرعي

اصلي

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

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

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

آیا ابزار مخصوص مانند کمپرسور  ,برقو  ,جوش  ,پرس و … در تعمیرگاه موجود دارید؟ (لطفا ذکر نمائید)
............................................................................................ .........................

مشخصات کارکنان
نام و نام خانوادگي

تاریخ تولد

تحصیالت

نوع تخصص

در حال حاضر به چه نوع فعالیت اقتصادي مشغول مي باشید؟
تعمیرموتورسیكلت
کد فرمF-26-001 :

سمت

تعمیر و فروش قطعات موتورسیكلت

فروش قطعات یدکي موتورسیكلت
بازنگري ()0

سابقه کار(سال) نوع همكاري(قرارداد,روزمزد )

سایر(نام ببرید):
صفحه  1از  4صفحه

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

مهرمرکزاسناد

آیا داراي نمایندگي سایر شرکت ها نیز مي باشید ؟
نام شرکت

بله

سابقه فعالیت(سال)

خیر
توضیحات

نوع نمایندگي

به جز فعالیت کنوني تقاضاي کدامین فعالیت ذیل را دارید؟
فروش موتورسیكلت

فروش ماشین آالت کشاورزي (تیلر ,سمپاش)

فروش دوچرخه

آیا به جز تعمیر موتورسیكلت تعمیر وسایل دیگر را نیز انجام مي دهید؟
نام ببرید:

خیر

بله

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

آیا فعالیتي جز در رسته موتورسیكلت دارید؟
سمت

نام محل کار

نوع فعالیت

آدرس و تلفن محل کار

ازتاریخ

با چه بانك هایي کار مي کنید؟ ( داشتن یك شماره حساب بانك ملت الزامي مي باشد ) .
نام بانك

نام شعبه

شمارة حساب جاري

هدف شما از همكاري با نیرو محرکه چیست ؟

میزان گردش ماهیانه
بریال

تلفن بانك

آدرس و محل کار

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

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

تا چه حد و با چه انواعي از محصوالت نیرو محرکه آشنایي دارید؟

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

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

ساالنه چه تعداد موتورسیكلت براي تعمیر به تعمیرگاه شما مراجعه مي کنند؟

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

چه تعداد از موتورسیكلتهاي مراجعه شده به تعمیرگاه شما از محصوالت نیرو محرکه مي باشد؟

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

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

کد فرمF-26-001 :

بازنگري ()0

صفحه  2از  4صفحه

مهرمرکزاسناد

بیشترین نوع موتورسیكلت مصرفي آن منطقه چه مي باشد؟

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

بیشترین نوع موتورسیكلت که جهت انجام امور تعمیراتي نزد شما مراجعه مي کنند کدامست ؟

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

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

جمعیت منطقه فعالیت شما چند نفر مي باشند؟

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

آیا در منطقه فعالیت شما مردم با محصوالت نیرو محرکه آشنایي دارند؟
چه انتظاراتي از شرکت نیرو محرکه دارید؟

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

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

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

محل درج نظرات و پیشنهادات :

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

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

کروکي دقیق محل نمایندگي با توجه به موقعیت جغرافیایي:

شمال

محل الصاق کارت ویزیت

کد فرمF-26-001 :

بازنگري ()0

صفحه  3از  4صفحه

مهرمرکزاسناد

محل الصاق عكس از مكان مورد نظر :

مدارك ارسالي توسط متقاضي جهت تكميل پرونده:

فرم تكمیل شده تقاضاي نمایندگي خدمات پس از فروش
کپي شناسنامه متقاضي نمایندگي
کپي جواز کسب
کپي سند مغازه
معرفینامه اتحادیه/شهرداري
تأئیدیه نمایندگان فروش محصوالت نیرو محرکه در منطقه
گواهینامه کالسهاي آموزشي در صورت گذراندن
چند قطعه عكس از نماي داخل و خارج محل نمایندگي

تاریخ ارسال:

کد فرمF-26-001 :

مهر و امضاء متقاضي:

بازنگري ()0

صفحه  4از  4صفحه

مهرمرکزاسناد

