مراحل اخذ نمایندگی

 -1تکمیل و ارسال فرم اطالعات مشتری به شرکت از طریق فکس به شماره  021-77816964و
یا ارسال به شماره 09120938596
 -2بررسی فرم و اطالعات توسط کارشناس

 -3تائید مدیریت محترم عامل
 -4عقد قرارداد

اطالعات اولیه مشتری جهت بررسی امکان اعطای نمایندگی /عاملیت فروش
نام شرکت  /شخص حقیقی :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل :

کد ملی :

تاریخ ثبت :

شماره ثبت :

کد اقتصادی :

مشخصات دفتر
آدرس :
تلفن دفتر :

فکس دفتر :

تلفن همراه :

کد پستی :

وضعیت ملک :

مالک

مستاجر

متقاضی اخذ نمایندگی در استان ..................................

در حال حاضر نمایندگی کدام محصول مشابه را دارا می باشید ................................
میانگین خرید خود را چه تعداد تخمین می زنید  ...........................................و در چه مدتی .............................
در صورتی که تمایل به همکاری با شرکت  Atechدارید لطفاً نحوه همکاری خود را مشخص نمایید
متقاضی دریافت نمایندگی انحصاری در منطقه

عاملیت فروش

شرح مختصری از زمینه فعالیت  /سوابق در زمینه بازاریابی و فروش

طرح و پلن بازاریابی و تبلیغات خود را شرح دهید:

میزان تسلط شما به محیط برنامه نویسی در لوگو  8زیمنس چقدر می باشد ؟

میزان آشنایی شما با سخت افزار های مشابه در چه حدی است ؟

شرایط اخذ نمایندگی

معرفی و تبلیغ محصول مورد قرارداد روی سایت
پشتیبانی آموزشی و اطالعاتی مشتریان
ارائه گزارش ماهیانه معایب سخت افزاری و نرم افزار محصول به صورت کتبی و ارسال گزارش از
طریق فکس به شماره  02177816964یه به شماره موبایل 09120938596

در پایان هر سال شرکت  Atechنمایندگان خود ارزش یابی نموده و کارنامه ای به آنها اعطا
مینماید .این شرکت در صورت مشاهده رشد نمایندگان خود را تشویق و در صورت مشاهده مواردی
مانند قیمت شکنی و عدم فعالیت و عملکرد درست در فروش و بازاریابی محصوالت و افت امتیاز
ارزشیابی بیش از حد نصاب تعیین شده در ارتباط خود با نماینده تجدید نظر خواهد نمود.

