
 

  کد مدرک:

 شرکت بتن شیمی خاورمیانه

 

 

 ویرایش :

 
 پرسشنامه متقاضیان دریافت امتیاز نمایندگی / عاملیت فروش

 

 ⃝عاملیت فروش                                              ⃝متقاضی دریافت :                          نمایندگی  

 ⃝محله                                              ⃝شهر                              ⃝شهرستان                     ⃝استان           جهت فعالیت در :

 مشخصات متقاضی حقیقی 

 شماره شناسنامه :            نام و نام خانوادگی :                                              نام پدر:                                                   

 کدملی :   میزان تحصیالت:                                          رشته و                             تاریخ تولد :                         

 آدرس :

 تلفن همراه:                   تلفن:                                                              فکس :                                     

 آیا عضو سازمان نظام مهندسی هستید؟ در صورت پاسخ مثبت شماره عضویت ذکر گردد.

 آیا کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم دارید؟

 مشخصات متقاضی حقوقی

 شناسه ملی :                               نام شرکت :                                                                            

 ت : تاریخ ثبت:                                                                                                          نوع فعالی

 کد ملی :                      نام پدر :                   نام و نام خانوادگی مدیر عامل :                                                     

 میزان تحصیالت:رشته و تاریخ تولد:                                                                                      

 آدرس:

 فکس:                                                               تلفن همراه:  تلفن:                                                                   

 مشخصات مکان فعالیت متقاضی

 ⃝ اجاره ای                 ⃝شراکتی                             ⃝سرقفلی                   ⃝ نوع مالکیت :                              ملکی

 خانوادگی مالک :نام و نام 

 آدرس:

 در صورت شراکتی بودن میزان سهم الشرکه متقاضی چقدر است ؟

 چند ساله و تا چه تاریخی اعتبار دارد؟در صورت اجاره ای بودن ملک مدت زمان اجاره 

 کاربری فعلی :                                                مساحت انبار:مساحت کل زمین :                                    

 توضیحات تکمیلی:               نوع جواز کسب:                                                                                       

 موقعیت جغرافیایی با محل استقرار انبار نسبت به دفتر:

 ک خودرو و...(:مشخصات انبار )دارای سیستم تهویه مطبوع و امکان پار

 

 آیا ویترین مناسبی جهت نمایش محصوالت در نظر گرفته شده؟

 آیا مجهز به سیستم رایانه ای برای انبارداری و فروش محصوالت و صدور فاکتور متحدالشکل هستید؟

 اطالعات پرسنل بازاریابی و فروش

 

 سوابق کاری تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

  

 

 

 

 

 

   



 

  کد مدرک:

 شرکت بتن شیمی خاورمیانه

 

 

 ویرایش :

 
 پرسشنامه متقاضیان دریافت امتیاز نمایندگی / عاملیت فروش

 

 امکانات شما در زمینه توزیع محصوالت چیست:
 ⃝اتومبیل پخش                             ⃝ عوامل بازاریاب                                          ⃝ فروشگاه

 در صورت وجود موارد دیگر توضیح دهید.

 

 

 اطالعات حساب بانکی

 گردش حساب بانکی در سال گذشته :

 

 فعال را ذکر نمایید.شماره حساب های 

 

 سوابق فعالیت

 آیا در حال حاضر یا در گذشته نمایندگی و یا عاملیت فروش انحصاری کاالی دیگری را داشته اید؟

 در صورت مثبت بودن جدول زیر را تکمیل نمایید.

 دلیل قطع همکاری تا سال از سال نوع نمایندگی/عاملیت نوع کاال نام شرکت

   

 

 

 

 

 

 

   

 چه طریق با شرکت بتن شیمی آشنا شده اید؟شما از 

 با کدامیک از محصوالت بتن شیمی آشنا هستید ؟

 نظرتان در مورد کیفیت محصوالت بتن شیمی چیست ؟

 سابقه فعالیت در بازار مواد شیمیایی ساختمان : 

 مناطق فعالیت : 

 مدت فعالیت : 

 گردد.: نام تولید کننده و نوع محصوالت موضوع فعالیت دقیقاً ذکر

 

 

 میزان آشنایی با بازار مواد شیمیایی ساختمان در منطقه مورد تقاضای نمایندگی : 
 خریداران عمده :

 عوامل توسعه بازار :

 عوامل محدودیت بازار :



 

  کد مدرک:

 شرکت بتن شیمی خاورمیانه

 

 

 ویرایش :

 
 پرسشنامه متقاضیان دریافت امتیاز نمایندگی / عاملیت فروش

 
 محصوالت پر مصرف منطقه :

 پیش بینی فروش شش ماهه در منطقه : 

 ساختمان در منطقه مورد نظر را ذکر نمایید :نحوه و میزان ارتباط خود با مشتریان مواد شیمیایی 

 توزیع کنندگان عمده :

 پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی :

 تولیدکنندگان مصالح ساختمانی : 

 مهندسین ساختمان :

 "سایر

 

 برای استفاده از تسهیالت اعتباری چه نوع ضمانتی می توانید ارائه دهید؟
 ⃝چک یا سفته یا ضامن معتبر                                          ⃝ ضمانت بانکی                                                          ⃝ملکی

 

 

 

 

و مسئولیت هرگونه مغایرت در  هبودتوسط اینجانب  ............................  دقیق و صحیح  پرسشنامهبدینوسیله اعالم می نمایم کلیه مندرجات در فرم 

 ثبت اطالعات و یا عدم صحت آن بر عهده اینجانب می باشد . 

 

 نام و نام خانوادگی :                                                                                                                  

 تاریخ :                                                                                                                         

 : امضاء                                                                                                                          
 


