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بسمه تعالی

فرم پرسشنامه اولیه جهت اعطا نمایندگی
نوع متقاضی :

شرکت

فروشگاه

متقاضی محترم نمایندگی گروه مهندسین تتا :
با عرض سالم و تشکر از عالقمندی جنابعالی برای همکاری با گروه مهندسین تتا  ،به اطالع میرساند شرایط اولیه جهت درخواست
نمایندگی به شرح ذیل میباشد :
دارا بودن حداقل مدرک لیسانس مرتبط
داشتن عدم سو پیشینه
داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه محل مرکز به نام متقاضی ( برای متقاضی شرکتی به نام شرکت یا یکی از اعضا هیئت مدیره دارای
حق امضا )
کپی آخرین روزنامه رسمی ( برای متقاضی شرکتی )
دارا بودن کارت اقتصادی
داشتن عضویت در اتحادیه صنفی مرتبط
دارا بودن جواز کسب معتبر
دارا بودن سابقه فعالیت در زمینه عرضه کاالی مربوطه
در صورت درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش و تعمیرات  ،داشتن تعمیرگاه سرویس و خدمات با شرایط ابالغی از طرف
شرکت الزامی است .
دارا بودن گواهینامه ثبت موعدیان مالیاتی
دارا بودن گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
دارا بودن تسویه حساب مالیاتی و بیمه
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مشخصات متقاضی (مدیر عامل) :
نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

شماره شناسنامه :

محل تولد :

کد ملی :

وضعیت تاهل :

وضعیت نظام وظیفه :

تاریخ تولد :

مدرک تحصیلی و گرایش مربوطه :
آدرس محل سکونت (منزل شخصی) :
موبایل :
ایمیل :

کد پستی :
تلفن (منزل شخصی) :
مشخصات نمایندگی :
آدرس نمایندگی  :استان :

شهرستان :

...............................................................................................................................................................................................
کد پستی :

کد تلفن شهرستان :

پست الکترونیک :
نوع مالکیت  :مالک

تلفن :

فکس :

متراژ ساختمان :
سرقفلی

اجاره

کروکی محل :
شمال
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سوابق فردی  /شرکتی :
 - 1اگر تاکنون در زمینه سیستم های تهویه مطبوع فعالیتی داشته اید نام ببرید :
ردیف

نحوه فعالیت
(فروش – اجرا  -تعمیرات)

زمینه فعالیت

توضیحات

مدت فعالیت

1
2
3
4
5
6
 – 2مشخصات مدیران و پرسنل نمایندگی :
ردیف
1
2
3
4
5
6

نام و نام خانوادگی

تاریخ
تولد

سمت در
نمایندگی

مدرک
تحصیلی

سابقه فعالیت
مرتبط

دوره های گذرانده شده
و مدارک آن

گروه مهندسین تتا
عنوان مدرک
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 – 3اگر با شرکتی همکاری میکنید یا نمایندگی فروش آنها را دارید نام ببرید :
ردیف

نام شرکت

حوزه همکاری

تاریخ شروع همکاری

نام و شماره تماس مسئول
مربوطه

1
2
3
متقاضی دریافت نمایندگی از کدام گروه از محصوالت ذیل می باشید :

خانگی و تجاری سبک ( اسپلیت و داکت اسپلیت )
تجاری سنگین ( چیلر –  - Mini VRF – VRFهواساز )
درخواست همکاری در کدام سطح را با شرکت دارید :
درجه 1

درجه 2

درجه 3

درجه : 1


دریافت نمایندگی مرکزی استان



خرید اولیه متقاضی حداقل  5,000,000,000ریال



دریافت درصد از فروش کل استان ( فروش اینترنتی – فروش دیگر نمایندگان )( 1درصد)



دریافت تخفیف ویژه نمایندگی درجه  15( 1درصد)



دریافت پاداش برای فروش سالیانه تا سقف تعیین شده توسط شرکت



دیگر نمایندگان باید کلیه سفارشات خود را از طرف نمایندگی سنتر استان ,ارسال و دریافت کنند .



تنها مرجع تامین قطعات یدکی در استان



انجام طراحی شوروم  ,تابلو سر درب و پرداخت هزینه برق تابلو توسط شرکت



اختصاص  1درصد از مبلغ خرید برای تبلیغات به صورت نقدی یا غیر نقدی ( با توجه به صالحدید شرکت )



اختصاص صفحه ای برای نماینده در سایت شرکت



نماینده نباید نمایندگی محصوالت مرتبط دیگری غیر از محصوالت شرکت تتا را داشته باشد

گروه مهندسین تتا
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درجه : 2


خرید اولیه متقاضی مابین  1,000,000,000ریال تا  5,000,000,000ریال



دریافت تخفیف نمایندگی درجه  12( 2درصد)



دریافت پاداش برای فروش سالیانه تا سقف تعیین شده توسط شرکت



انجام طراحی شوروم و تابلو سر درب توسط شرکت



اختصاص  1درصد از مبلغ خرید برای تبلیغات به صورت نقدی یا غیر نقدی ( با توجه به صالحدید شرکت )



اختصاص صفحه ای برای نماینده در سایت شرکت

درجه : 3


خرید اولیه متقاضی حداقل  500,000,000ریال تا  1,000,000,000ریال



دریافت تخفیف نمایندگی درجه  10( 3درصد)



انجام دیزاین شوروم و تابلو سر درب  ,به شرط تک برند بودن نمایندگی توسط شرکت

تبصره :


تکمیل و ارسال این فرم هیچ گونه مسئولیتی برای شرکت تتا نسبت به تایید یا واگذاری نمایندگی ایجاد نمی نماید .



اعطا نمایندگی دائمی نبوده و صالحیت هریک از نمایندگان در سررسید های تعیین شده از طرف شرکت  ,مورد نظارت و
بررسی قرار گرفته و به شرط تایید مجدد ادامه خواهد یافت .



زمان بررسی درخواست نمایندگی بنا به نیاز بوده و در صورت لزوم با جنابعالی تماس گرفته خواهد شد .



تایید کپی اسناد ارسالی ذیل منوط به رویت اصل آنها پس از تایید اولیه  ,در زمان جلسه حضوری در شرکت میباشد لذا اصل
مدارک ارسالی را در زمان جلسه حضوری به همراه داشته باشید .



با توجه به مراحل اداری جهت اخذ گواهی عدم سو پیشینه ارائه آن در زمان عقد قرارداد الزامی میباشد .

لطفا پس از تکمیل فرم  ,اسناد ذیل را به آدرس تهران – خیابان نیاوران -کوچه مینا  -پالک - 18ساختمان سینا -طبقه ی دوم -واحد
 202و کد پستی  , 1613983117ارسال یا به صورت حضوری تحویل نمایید .
فرم اولیه اعطا نمایندگی
کپی شناسنامه  ,کارت ملی و کارت پایان خدمت کلیه پرسنل
کپی آخرین مدرک تحصیلی
دو قطعه عکس پرسنلی
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه ساختمان نمایندگی
کپی آخرین روزنامه رسمی ( برای متقاضی شرکتی )
کپی کارت اقتصادی
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کپی جواز کسب یا مجوز شورای عالی انفورماتیک
کپی گواهینامه ثبت موعدیان مالیاتی
کپی کارت بازرگانی (در صورت دارا بودن)
کپی گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
پرینت شش ماهه حساب جاری فعال
کپی تسویه حساب مالیاتی و بیمه
ارسال عکس و فیلم از ساختمان نمایندگی بر روی DVD
اینجانب  .........................................با کد ملی  ..............................از شهرستان  ........................با تکمیل و تایید موارد درج شده در این
فرم و ارسال مدارک باال درخواست نمایندگی شرکت تتا را اعالم مینمایم .

امضا و اثر انگشت

