فرم اطالعات نمایندگی فروش و خدمات پس از
فروش
w w w . c l a i e r. i r

تاریخ:

اشخاص حقوقی/حقیقی:
نام شرکت/فروشگاه:

نوع شرکت/نام اتحادیه:

شماره ثبت/پروانه کسب:

محل ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت/پروانه کسب:

تعداد سهامداران:

نام صاحبان امضا:

مشخصات مدیرعامل /مدیر فروشگاه:
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

وضعیت تاهل:

شغل قبلی:

کد ملی:

تاریخ تولد:

مشخصات دقیق محل جهت اخذ نمایندگی:
نوع مالکیت محل نمایندگی:
آدرس :استان

اجاره
شهر

مشاع

مالکیت شخصی
خیابان

کد پستی:

پالک

تلفن:1

تلفن :2

فکس:

ایمیل:

مدت زمان فعالیت در محل فعلی:

وبسایت:

کانال تلگرام:

اینستاگرام:

آدرس انبار  /کارگاه  /تعمیرگاه:
زمینه فعالیت:

عنوان تابلوی محل:

مساحت دفتر فروش:

مساحت نمایشگاهی مسقف:

مساحت نمایشگاهی روباز:

مساحت تعمیرگاه :

مساحت انبار:

امکانات تعمیرگاه:
توانایی مالی جهت سرمایه گذاری:
توان مالی و نیروی انسانی:
میانگین گردش مالی  2سال گذشته:
تعداد کل پرسنل:

تعداد فروش دستگاه در سال گذشته:
تعداد پرسنل فروش:

تعداد پرسنل خدمات پس از فروش:

اطالعات تکمیلی:
 درصورتیکه نمایندگی شرکت های دیگر را نیز دارید در ذیل ذکر نمائید.
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 درصورتیکه نمایندگی شرکتی را در گذشته داشته اید با ذکر نام ،علت توقف همکاری را توضیح دهید:

 پیش بینی شما از فروش محصوالت شرکت آسمان ماشین آسیا بصورت سالیانه  /ماهیانه چه تعداد دستگاه می باشد؟

 مشتریان شما بیشتر از چه طریقی با شما آشنا می شوند :مراجعه حضوری
سایر :
مشتری قبلی

اینترنت

نمایشگاه

واسطه

 نام و محل نمایشگاه هایی که در  3سال گذشته شرکت نموده اید را با ذکر تاریخ عنوان نمائید.

 آیا سابقه فعالیت در زمینه باالبر های هیدرولیکی نفری را دارید؟ توضیح دهید.

 آیا سابقه فعالیت در زمینه کاالهای مشابه (جرثقیل ،لیفتراک ) .. ،و سایر ماشین آالت خدماتی -صنعتی داشته اید؟ توضیح دهید.

 آیا امکان و تمایل ارائه خدمات پس از فروش باالبرهای هیدرولیکی را دارید؟ توضیح دهید.

 آشنایی شما با خودروهای سنگین و نیمه سنگین چقدر است؟ توضیح دهید.

 10 عدد از مشتریان قبلی خود را نام برده و توضیح دهید به هرکدام چه محصولی فروخته اید.

تاریخ –امضاء

لطفاً پس از تکمیل فرم به همراه رزومه کاری خود به آدرس ایمیل  info@claier.irو یا نمابر  031-32245574و یا تلگرام  09338007318ارسال نمائید.

