فرم اخذ نمايندگي
فروش ترانسفورماتور

شركت بازرگاني ايران ترانسفو

شماره سند:

720F1101-2

تهيه كننده  :واحد فروش نرمال

(سهامي خاص)

"فرم اعالم آمادگي اخذ نمايندگي فروش ترانسفورماتورهاي توزيع نرمال روغني و خشك"

نام مدير عامل..............:

نام شركت(موسسه)…………… :
سال تاسيس/شروع به کاردرزمينه ترانسفورماتور:

تلفن ثابت و همراه:

آدرس شركت (موسسه) .............................................:
ارسال آخرين روزنامه رسمی شرکت

توجه :درصورتیکه پس ازبررسی تقاضای نمایندگی درکمیته مربوطه ،بعنوان نماینده پذیرفته شدید جهت عقد قرارداد میبایست
حتما بابت پاسخ سواالت مستندات مثبته ارائه گردد.
درصورت نبودن فضای کافی مطالب را در برگه های پیوست ارسال نمایید.
 -1سرمايه ثبت شده (كامالً پرداخت شده)…………... :
 - 2سرمايه در گردش ...........................:
 – 3رشته تحصيلی وسطح تحصيالت مدير عامل.................................... :
 - 4نوع و زمينه فعاليت شركت (موسسه)

توليد تجهيزات برقی

تجاري

فني و خدماتي

(ارسال روزنامه رسمی مربوط)

 - 5آيا تا كنون با شركت برق منطقه اي يا توزيع برق همكاري داشته ايد؟
زمینه همکاری وسنوات همکاری را بنویسید.

بلی

خير
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 -6آيا تا كنون با شركت ايران ترانسفو همكاري داشته ايد؟

خير

بلی

زمينه همکاری وسنوات همکاری را بنويسيد).مدارک ومستندات ارائه گردد)

 -7آيا نمايندگي فروش و يا خدمات پس از فروش کاال ياخدماتی را عهده دار بوده ايد؟
اگر بلي نوع نمایندگي ونام محصول و شركت طرف قرارداد ومدت زمان عقدقرارداد نمایندگی خود را ذكر نمایید.

 - 8سيستم اطالع رساني موجود در شركت (موسسه) اعم از

فاكس

e-mail

اينترنت

 - 9كدام يک ازامکانات ذيل در حال حاضر موجود ميباشد؟ درصورت لزوم توضيح دهيد.

جرثقیل  3تن................ :
انبارجهت تخلیه ترانسفورماتور(:متراژ،آدرس)..................
مالک یا اجاره ای بودن دفتر کارو انبار...............:
متراژ دفترکار ................
درصورت وجود سایر امکانات ویا امکان تامین موارد فوق در آینده توضیح دهید... :

 -10تعداد پرسنل درخدمت برحسب تحصيالت و تخصص هاي پرسنل موجود در شركت (موسسه ) :
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 -11ساير امكانات و توانمندي هاي فروش:

 -12در صورت داشتن يشنهاد ويا ايده ای برای فروش بيشتر  Business planخودرا ارائه نماييد.

جهت اصالع نحوه همكاري با شركت بازرگاني ايران ترانسفو جهت نمايندگي فروش به روش ذيل مي باشد:
 -1مشتري به نمایندگي مراجعه و درخواست خرید ترانسفورماتور میكند.
 -2نمایندگي پیش فاكتور از طرف بازرگاني ایران ترانسفو صادر وبا اعالم شماره حساب بازرگاني ایران ترانسفو درخواست واریز وجه
مینماید(شماره پیش فاكتورها توسط بازرگاني ایران ترانسفو در ابتداي سال مشخص و اعالم خواهد شد)
 -3وجه توسط مشتری به حساب بازرگاني ایران ترانسفوپردخت و اصل فیش به نمایندگي تحویل مي گردد.
 -4نمایندگي بالفاصله پس از دریافت فیش پرداختی پیش فاكتور هاي صادره را همراه اصل فیش پرداخت مشتري همراه نامه به شرکت بازرگاني
ایران ترانسفو ارسال می نماید.
 -5شرکت بازرگاني ایران ترانسفو طی زمان بندي ترانسفورماتورها را جهت نمایندگي حمل و صورتحساب آنها را بنام مشتري صادر و همراه
نامه به نمایندگي ارسال میدارد.
 -6شركت بازرگاني ایران ترانسفو بر اساس قرارداد جداگانه اي كه با نمایندگي منعقد نموده بابت فروش هر دستگاه ترانسفورماتور معادل %3
از قیمت پایه ترانسفورماتور را به عنوان كارمزد ببه نماینده پرداخت مي نماید.
روش فوق بعنوان روش عادی بوده و روشهای فرش ویژه نیزدر شرایط مختلف وجود خواهد داشت.

مهرشرکت

امضاء مديرعامل:

تاريخ تکميل فرم:

