
 
 
 
 

 
فروش  نمایندگی درخواست فرم  02/01/94تاریخ : 

 0شماره بازنگری :   FR-09-03-061/01 مدرک شماره  

 

 .................... ............................ :    فروشگاه  نام شرکت/ -

 سایر..............                   دولتی                                تعاونی                        خصوصی          مالکیت:      نوع   -

 

 فروشگاه:   مشخصات مدیر مسئول شرکت/ -

o                       :تحصیالت:                                 نام و نام خانوادگی   

o :درصد سهم:                                                                     تاریخ تولد 

o :پست الکترونیکی:                                                                        کد ملی 

o :تلفن همراه:                                                                  تلفن منزل 

o  :آدرس منزل 

 

 فروشگاه:   مشخصات فردی سمت و درصد سهم هریک از سهامداران و مدیران شرکت / -

 درصد مشارکت:   میزان سهم/                                   سمت:                               نام و نام خانوادگی:        (1

   درصد مشارکت:  میزان سهم/                                سمت:                               نام و نام خانوادگی:          (2

 درصد مشارکت:   میزان سهم/                             سمت:                               نام و نام خانوادگی:           (3

 

 تاریخ تاسیس و شروع به فعالیت:..........................  -

 مجوزهای فعالیت و تاریخ اخذ:  -

 تاریخ انقضاء:                  نام صاحب پروانه:                             شماره پروانه:                          (پروانه کسب:       1

 تاریخ انقضاء:                           نام صاحب جواز:              شماره جواز :                           (سایر مجوزها:         2

 

 

 مشخصات محل فعالیت:  -

o   کت/فروشگاه:رشآدرس  ............................................................................................................................................................................ . 

o      : وب سایت:                                     فکس:                                   تلفن 

o   : سایر ............                    مسکونی             اداری                            تجاری          موقعیت محل فعالیت. 

o     :سایر.........                استیجاری              سرقفلی                 مالک                             نحوه تملک..... 

o : ندارد           دارد                     :ویترین  ................... متر مربع           وسعت فروشگاه 

o لی:مدت زمان فعالیت در محل فع  ...............................      

 



 
 
 
 

 
فروش  نمایندگی درخواست فرم  02/01/94تاریخ : 

 0شماره بازنگری :   FR-09-03-061/01 مدرک شماره  

 مشخصات پرسنلی:  -

o   پرسنل...................... تعداد 

o ....... :تعداد پرسنل با مدرک کارشناسی  و باالتر مرتبط با حوزه فعالیت................ 

o ....... :سایر: .....          ...  .........مالی: ....      ..  ........بخش فنی: ......          ............تعداد پرسنل بخش فروش....... .... 

o ئول فروش و سفارشات شرکت: مشخصات مس 

 ....... ...................................تلفن همراه :                                         ........................................  نام و نام خانوادگی:

 

 درصد تقریبی فروش بصورت های زیر:  -

o .... :درصد(  100)جمع ردیف        ..... درصد........سایر: ...   ... درصد     ....فروشی: .....خرده              . درصد  ....عمده فروشی 

o ... :درصد(  100)جمع ردیف        .. درصد........سایر: ......        ..درصد......فروش سازمانی: ...          . درصد   ......فروش همکار   

 ............ ..... ........................................................صورت وجود: .............................نوع برند و حجم تقریبی واردات مستقیم کاال در  -

 . ذکر نمایندگی سایر شرکت ها در صورت وجود و تعداد تقریبی فروش ماهیانه زمان فعالیت نوع ضمانت و میزان اعتبار -

 میزان اعتبار:                           مدت:                     تعداد فروش:                    کاال:                     نام شرکت:      (1

 میزان اعتبار:                         مدت:                    تعداد فروش:               کاال:                        نام شرکت:         (2

 میزان اعتبار:                           مدت:                     تعداد فروش:                 کاال:                     نام شرکت:           (3

 ذکر سایر کاالهایی که در حوزه فعالیت شما قرار دارد:  -

o تعداد تقریبی فروش ماهیانه:                                 :                 گروه کیس و پاور و لوازم جانبی 

o   محصوالت  گروه                                                              msi :تعداد تقریبی فروش ماهیانه 

o   تعداد تقریبی فروش ماهیانه:                                               :               کی برد و موسگروه 

o تعداد تقریبی فروش ماهیانه:                                                            محصوالت مانیتور  گروه 

o گروه محصوالتALL IN ONE                                                 :تعداد تقریبی فروش ماهیانه 

 را دارید و پیش بینی فروش شما در ماه چقدر می باشد؟؟  (Green)محصوالت  درخواست نمایندگی در کدام یک از گروههای   -

o     گروه کیس و پاور و لوازم جانبی  GREEN                    :تعداد تقریبی فروش ماهیانه 

o محصوالت گروه  MSI                                              :تعداد تقریبی فروش ماهیانه 

o تعداد تقریبی فروش ماهیانه:                                                            گروه مانیتور 

o گروه کی برد و موس GREEN                                    :تعداد تقریبی فروش ماهیانه 

o   گروه محصوالتALL IN ONE                                  :تعداد تقریبی فروش ماهیانه 

 

 ضمانتنامه مورد نظر: نوع و میزان   -

                                     ملکی  ضمانت                ضمانت بانکی                                                       سرمایه گذاری در شرکت   

                          ...........                             مبلغ)ریال(:: .............اتسایر پیشنهاد

 



 
 
 
 

 
فروش  نمایندگی درخواست فرم  02/01/94تاریخ : 

 0شماره بازنگری :   FR-09-03-061/01 مدرک شماره  

 مدارک ارسالی:  -

 کپی گواهی ارزش افزوده                                         روزنامه رسمی                   و آگهی تغییراتآگهی تاسیس      جهت شرکت:

 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کپی شناسنامه و کارت ملی                          کپی گواهی مودیان مالیاتی                              

  عکس از نمای داخلی و بیرونی فروشگاه                                        جواز کسبکپی     جهت فروشگاه:        

 صاحب جواز کسب شناسنامه و کارت ملی  کپی        

                     یا اجاره نامهسند مالکیت  کپی                                پرینت حساب جاری        مدارک عمومی:      

                                               green.irعضویت در سایت    

  

 

 مهر و امضاء مدیر شرکت/فروشگاه: 

 


