
  (با مسوولیت محدود) درخواست نمایندگی اشخاص حقیقی (حقوقی) از شرکت پیشرو ماشین آپادانامدارك مورد نیاز 

  

  اشخاص حقیقی :

 جهت همکاري با شرکت پیشرو ماشین آپادانا درخواست کتبی -1

 کارت ملی ( کلیه صفحات ) اصل و کپی شناسنامه و -2

 کسب اصل و کپی جواز -3

 محل سکونتقبض تلفن دفتر کار و  -4

 ماهه) 3پرینت حساب فعال ( -5

 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه نمایشگاه - 6

 عکس از فضاي داخلی و بیرونی نمایشگاه -7

  

  اشخاص حقوقی :

 درخواست کتبی در سربرگ شرکت جهت همکاري به شرکت پیشرو ماشین آپادانا -1

 اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت -2

 کارت ملی مدیران شرکت ( کلیه صفحات ) اصل و کپی شناسنامه و -3

 تصویر گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده -4

 قبض تلفن دفتر کار و محل سکونت -5

 ماهه) 3پرینت حساب فعال شرکت و مدیران ( - 6

 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه شرکت -7

 عکس از فضاي داخلی و بیرونی شرکت -8

  

  توجه :

   ید.واحد فروش تماس حاصل فرمائ 021-66653281 -3درصورت هرگونه ابهام با شماره  
  : آدرس دفتر مرکزي جهت ارسال مدارك 

، کد پستی :  20، طبقه سوم ، واحد  195متري زرند ، روبروي تولید دارو ، ساختمان  45تهران ، خیابان 
  66653279فکس :    021 -66653281 -3تلفن :   1381617311

  

  

  



  درخواست نمایندگی اشخاص حقیقی (حقوقی) از شرکت پیشرو ماشین آپادانافرم 

  

  (با مسوولیت محدود) شرکت پیشرو ماشین آپادانا به

/ ......  چکش هاي هیدرولیک سوسانتمایل به همکاري در زمینه فروش  احتراماً، اینجانب ...................................................
و بدین وسیله آمادگی را داشته  ...... قطعات یدکی محصوالت سوسان/ ......  جرثقیل سوسان/ ...... دریل واگن سوسان

  خود را جهت هرگونه همکاري در زمینه فروش محصوالت فوق اعالم می نمایم.

  و امکانات نمایشگاهی:  اطالعات تکمیلی 

  : تلفن همراه  : کد ملی  : نام و نام خانوادگی  فروشنده حقیقی

  : تلفن همراه  : مدیرعامل  : نام شرکت  فروشنده حقوقی
  : شناسه ملی  : کد اقتصادي

  شهر:  : استان  درسآ
  : تلفن ثابت  : کد پستی  : آدرس پستی

  نیروي انسانی :

  فضاي کاري
  : متراژ محل نمایش ماشین آالت (فضاي باز)
  : مشتریان)متراژ فضاي اداري (محل پذیرش و انتظار 

  : متراژ فضاي تعمیرگاه

  تجهیزات
  : اسکنرتعداد   : پرینترتعداد   : دستگاه فکس با خط جداگانهتعداد 

  : پست الکترونیک  : اتصال به اینترنتطریقه   : تعداد رایانه
  : سایر امکانات

  :شما  میزان تردد در محل کسبچگونگی   واقع شدن در بورس ماشین آالت:  مکان قرارگیري
  : دید فروشگاه و محل قرارگیري در خیابان  : محل کسب ریالی ارزش

  : مایندگی فروشداراي ن
  : سایر برندها شما در سوابق فروش

  د؟شما در زمینه چه محصوالتی می باش تخصص فروش
  

  

  

  

  مهر و امضاء شرکت                                                امضاء و اثر انگشت                                                                

 حقوقی) شخص(                                         حقیقی)                                                                             شخص( 


