تاریخ :
شماره :

فرم درخواست نمایندگی تجهیزات صنعتی

عکس متقاضی

متقاضی محترم :
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت همکاری با شرکت اریتا لطفاً موارد زیر را به دقت مطالعه
و سپس آن را تکمیل فرمائید.

عکس متقاضی

مشخصات عمومی متقاضی:
استان :
نام و نام خانوادگی:

شهرستان :
شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :

نام پدر:

تحصیالت:

محل صدور شناسنامه :

آدرس محل مورد تقاضا :

تلفن :

تاریخ صدورو نوع جواز کسب :

فاکس:
تلفن :

آدرس محل سکونت :

موبایل:
نام و نام خانوادگی شرکاء :

نام پدر:

تاریخ تولد:

تحصیالت :

نام و نام خانوادگی شرکاء :

نام پدر:

تاریخ تولد:

تحصیالت :

نام و نام خانوادگی شرکاء :

نام پدر:

تاریخ تولد:

تحصیالت :

تاکنون در چه زمینه هایی فعالیت فنی یا اقتصادی داشته اید؟
ردیف

نوع فعالیت

از سال

تا سال

محل فعالیت (شهرستان)

1
2
3
4
علت لغو امتیاز یا انصراف خود از همکاری با شرکتی که با آنها فعالیت اقتصادی داشته اید را بطور کامل بیان نمائید.

مقدار سرمایه الزم برای احداث نمایندگی مجاز در آن منطقه را چه میزان برآورد می کنید؟

لطفاً حداکثر سرمایه نقدی و غیرنقدی که می توانید برای احداث و تجهیز نمایندگی مجاز هزینه نمائید را ذکر نمائید :
سرمایه نقدی ( ریال ):
فرم در خواست نمایندگی مجاز تجهیزات صنعتی اریتا

سرمایه غیر نقدی ( ریال )
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مشخصات محل مورد تقاضا :
نوع مالکیت  :ملکی  سرقفلی  سایر موارد 

استیجاری 

مدت قرارداد اجاره نامه :

نوع کاربری فعلی چگونه است

مشخصات ملك :
مساحت کل زمین مورد تقاضا : :
ابعاد زمین :

مترمربع

مقدار بر زمین یا مقدار بر رو به خیابان که در اختیار شما
می باشد چند متر است ؟

اهداف و دالیل خود را از تقاضای احداث نمایندگی مجاز تجهیزات صنعتی ذکر نمایید:

بازده مورد انتظار شما از سرمایه گذاری انجام شده چند درصد در سال میباشد؟  .....................................درصد

درآمد عادی مردم شهرستان (یا منطقه) مورد نظر شما از چه راههایی تأمین میشود؟

تعداد جمعیت شهرستان مورد تقاضا

کشاورزی  دامداری  تجارت  واحدهای صنعتی  سایر موارد (نام ببرید) 
 -----------میلیون نفر -14لطفاً سایر مطالب را که ذکر آنها الزم است  ,بیان کنید :

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.............................................................. ............
..........................................................................
..........................................................................
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کروکی محل موردتقاضا
در صورت وجود نزدیکترین نمایندگی مجاز ایرتویا و سایر نمایندگان لیفتراک مد نظر

جانمایی محل مورد نظر را مشخص نمائید

گرفته شود.
آدرس محل مورد نظر :

شمال
حومه

حومه

شرق

مركز شهر

حومه

غرب

حومه
جنوب


نام و نام خانوادگی متقاضی ....................................................

فرم در خواست نمایندگی مجاز تجهیزات صنعتی اریتا

امضاء و تاریخ تکمیل فرم .................................................

صفحه  3از 4

شرایط عمومی متقاضیان :
 .1حداقل فضای نمایشگاه 08متر ( حداقل بر  5متر رو به خیابان).
 .2حداقل ارتفاع سقف  4متر و حداقل ارتفاع درب ورودی  3/58متر.
 .3قابلیت ورود لیفتراک به داخل فضای نمایشگاه ( نداشتن پله  ،هموار بودن سطح ورودی )
 .4وجود فضای اداری جهت مذاکره و عقد قرارداد با مشتریان.
 .5توانایی سرمایه گذاری به میزان انجام تعهدات که ازطرف شرکت به ایشان ابالغ می گردد.
 .6عقد قرارداد رسمی کاری با توجه به مفاد قرارداد که متقاضی ابالغ می گردد .
 .7ارائه امتیاز نمایندگی مجاز فقط به یك شخص حقیقی داده می شود که درصورت داشتن شریك می بایستی
تشکیل شرکت سهامی خاص داده می شود و با ارائه اساسنامه و ثبت در روزنامه کثیراالنتشار امتیاز به شخصی
که مدیر عامل شرکت سهامی خاص می شود ارائه می گردد .
 .0در صورت بکار گیری شخص کارگزار پس از ارائه امتیاز به نمایندگی به متقاضی می بایستی شخص کارگزار با
معرفی نامه عکس دار و تاییدیه کتبی از متقاضی ارائه می گردد.
 .9حداقل 25سال و حداکثر  55سال است .

ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺘﺎ 021-73451 :
ﻓﮑﺲ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﻰ 77335008 :

ﺗﻠﻔﻦ واﺣﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﻰ 73452063-64 :
آدرس اﯾﻤﯿﻞ sales-ie@irtoya.com :

ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﺘﺎ  -واﺣﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﻰ
آدرس  :ﺗﻬﺮان  –-اﺑﺘﺪاى ﺟﺎده دﻣﺎوﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ راه اﺗﺤﺎد ،روﺑﺮوى ورزﺷﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺟﻮان،ﺷﻤﺎره – - 208
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﻰ 16589 :
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