
 شماره پرونده:                                        به نام خدا                           تاريخ:

 مديريت محترم فروش محصوالت داھوا در ايران

 باسالم

شناسنامه.................صادره متولدسال......... به شماره اينجانب...........................فرزند .................
از............... ساکن ................. دارای کد ملی ........................... تقاضای نمايندگی فروش محصوالت داھوا در 

انب در سی امتيازات اينجردارم.لذا خواھشمندم پس از بر ستان ................. را درسطح شھرستان .................. ا
را به اينجانب ابالغ فرماييد. ،شرايطسی جھت عقد قرارداد و اعطای نمايندگی فروش محصوالت داھوارکميته بر  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

امتيازات درخواست کننده:                                                            

يا دارای پروانه کسب می باشيد؟)آ1  

)سابقه فعاليت جنابعالی در زمينه فروش دوربين ھای مداربسته چند سال است؟2  

رداد يا جنابعالی دارای نمايندگی فروش ديگر شرکتھای توليد کننده دوربين مداربسته ھستيد؟نام شرکت(ھای)طرف قرا)آ3
نماييد. را ذکر  

1..................................2...............................3...........................4.........................  

      )ادرس دقيق محل فروشگاه خود را با ذکر شماره تلفن مرقوم فرماييد.                                                   4
............ادرس:........................................................................................................................

 تلفن:............................. شماره ھمراه:.............................

اييد.)متراژ فروشگاه خود را مرقوم فرم5  

)محل فروشگاه جنابعالی دارای کداميک از شرايط نامبرده است؟  ملکی       سرقفلی      رھن      اجاره 6  

نام فروشگاه را ذکر کنيد و )ايا در نزديکی فروشگاه جنابعالی فروشگاه سيستم ھای حفاظتی ديگری قرار دارد؟لطفا 7
ا ميباشد.مرقوم فرماييد که نمايندگی کدام از برندھا را دار  

1                           .........................................4........................................  

2                           .........................................5.......................................  

3.......................................  

)ادرس دقيق محل سکونت خود را با ذکر شماره تلفن مرقوم فرماييد.                                                          8
.........................................ادرس:...........................................................................................

 تلفن:......................

)نحوه اشنايی با محصوالت داھوا؟9  

استفاده از کدامين نوع از محصوالت داھوا را دارا می باشد) سابقه 10  

       اعالم سرقت                      سيستمھای محصوالت تحت شبکه             آنالوگ                       HDCVI       



د نام ببريدکه محصوالت داھوا را تھيه می کردي) در صورت استفاده از محصوالت داھوا لطفا نام شرکت ھايی را 11  

1.................................2 ...............................3 ..................................  

 

ماھيانه را اعالم فرماييد. ...........................لایر خريد )مقدار درخواست 12  

نام و امضا                                   *****خواھشمندم کارت ويزيت جنابعالی را ضميمه فرم فرماييد .   

 

ميل می شود                                           اين قسمت توسط مدير فروش تک                                            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعيت نمايندگی شرکت در سطح شھرستان مورد تقاضا چگونه است؟-1  

ی؟.......شھرستان متقاضوجود نمايندگی فعال در سطح -  

فاقد نمايندگی......-  

نمايندگی غير فعال......-  

فاصله نزديکترين نمايندگی به محل مورد تقاضارا با ذکر نام وفروش ماھيانه را مرقوم فرماييدو-2  

پيشنھادات.-3  

تاريخ امضا       مدير فروش                                                                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   اين قسمت توسط کميته ارزياب تکميل می شود                                                                                 -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نتيجه پس از ارزيابی در کميته برسی:

 موافقت می شود

 موافقت نمی شود

 

 

:امضا مدير عامل                                    :                                                امضا مدير فروش   

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 رای کميته برسی در مورخ .................................. به نا مبرده اعالم گرديد.

نام و امضا                                                                                                   


