
فرم درخواست نمایندگی تهران و شهرستان

) سهامی خاص (سرلیو آرایه 

مشخصات فروشگاه وانبار

........................................... شهرستان :     .......................: .........استان  ................................................................................................نام فروشگاه /شرکت /موسسه :........

.............................................................................................................................................................................................آدرس فروشگاه :..........................................................

......................................................................................... : مدیر فروشگاه              ........................             ...................فکس : ......... ..............  .................................... تلفن :

........................................................................................................................  )اگر فعال می باشد( :شما آدرس وبسایت 

........................ :)ویترین(ول بر فروشگاهط         ...........................فروشگاه:مساحت سرقفلی               مالکیت یا            استیجاری     نوع مالکیت فروشگاه : 

*
گیری نمایید.و سپس تصمیم مالحظه نموده ل( ا)محصوالت بزرگس

عامل فروش   نمایندگی پخش               یا عاملیت فروش : ، پخشتمایل به دریافت نمایندگی دارید

 را دارید؟ دگی یا عاملیت کدامیک از محصوالتدریافت نماین تمایل به

: محصوالت بزرگسال            :  محصوالت کودک

کاغذ دیواری های رولی  کاغذ دیواری استیکر و پوستر-
انواع پوستر                           پرده و فرش اتاق کودک-
فرسکوهای ایتالیایی       لوستر و آباژور و اکسسوری کودک              -
کاغذ دیواری پارچه ای و سفارشی    لوازم سیسمونی و راکر کودک-
                   کاغذ دیواری نوجوانتخت و کمد مبلمان اتاق کودک-

.................................................................... دارید؟ همکاریآیا سابقه کار با شرکت های دیگر را دا شته اید؟ اگر جواب مثبت است با چه شرکت ها و برند هایی 

..........................................................................................................................................................................................  آیا جواز کسب دارید ؟)از چه اتحادیه و صنفی ( :

ریال        ( : و بزرگسال از محصوالت کودک و استاک کردن خرید اولیهمبلغ  سفارش و مقدارتوان سرمایه گذاری)

پیش بینی فروش ماهیانه شما :......................................................................................

مشخصات فردی متقاضی نمایندگی 
.           ....................................................................... نام پدر :   ........       ................................................ تاریخ و محل تولد :..         .............................................................. ونام خانوادگی :نام 

........................................................ یزان تحصیالت :م                ......................................................... شماره شناسنامه :        ......................................................................... وضعیت تاهل :

    .................... )چند سال(:یزان سابقه کاری در زمینه تقاضا م   .................................................. رشته یا مدرک تحصیلی :      ........................................................................ شماره ملی :

............................................................................................(............................................................ (Emailآدرس الکترونیکی ....................   .............................................................. تلفن همراه :

.......................................................................................................................................................................آدرس و تلفن منزل :...........................................................................................................

مجالت و نشریات                   دوستان و همکاران                         بروشور و کاتالوگ شرکت                        اینستاگرام                        وبسایت  آشنا شده اید:         چگونه با شرکت

 ختاری                                       به دفتر مرکزی فکس نمایید. کامل فرم ،با ذکر تاریخ ،آنراامضاء نموده و لطفا پس از تکمیل  نمودن

امضاء                                پاسخگوئی به فرمهای ناقص و یا تکمیل نشده و بدون تاریخ معذور می باشد.متأسفانه شرکت از  توجه:

22056537فاکس :   22016844-22016830تلفن :

  
              متراژ انبار:..............................

 
            مالکیت یا سرقفلی      

 
نوع مالکیت انبار :          استیجاري   

www.roozdecor.ir  محصوالت کودك( و( www.kidsdecor.ir   توجه : قبل از انتخاب برندهاي درخواستی ، محصوالت ما را بر روي وب سایت

       

http://www.kidsdecor.ir/
http://www.kidsdecor.ir/
http://www.roozdecor.com/
http://www.roozdecor.com/

