«فرم پرسشنامه»
«متقاضیان اخذ نمایندگی و عاملیت فروش»
مقدمه :
متقاضيان گرامي نظر به درخواست جنابعالي در خصوص دريافت عامليت فروش شرکت ايفا صنعت غرب ،جهت فعاليت
در محل مورد درخواست خواهشمند است به دقت به موارد مندرج در اين پرشنامه پاسخ دهيد .بررسي اوليه درخواست شما با
توجه به اين پرسشنامه انجام خواهد شد و مراحل مصاحبه و بازديد از محل در صورت احراز شرايط الزم بعمل خواهد آمد.

-1مشخصات فرد متقاضی:
نام:

نام خانوادگي:

سال تولد:

محل تولد:

شماره شناسنامه:

کد ملي:

نام پدر:

دين:

وضعيت تأهل:

وضعيت نظام وظيفه:

محل سکونت:

مدت سکونت:

آدرس:
تلفن همراه:

تلفن ثابت:

-2سوابق تحصیلی متقاضی:
نوع مدرک

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرک

نام دبيرستان/دانشگاه

 تصاوير مدارک اخذ شده را به فرم پرسشنامه پيوست نماييد.
 کروکي محل شرکت يا فروشگاه را به فرم پرسشنامه پيوست نماييد.
-3سوابق کاری متقاضی:
رديف

نام موسسه/شرکت

سمت

تاريخ شروع و خاتمه

شرح مختصر فعاليت

شهرستان

 در صورت همراه داشتن برگه سابقه کار/بيمه  ،آنها را به همراه ارسال فرم پرسشنامه پيوست نمائيد.
-4سوابق آموزش ی و پژوهشی متقاضی:
در اين قسمت شرح مختصري از دوره ها و مدارک آموزشي ،تحقيقاتي و پژوهشي خود را مرقوم نمائيد.
نام مدرک/نوع تخصص

رديف

مؤسسه اعطاي گواهينامه

سال اخذ

شرح

-5مشخصات کلی و امکانات فیزیکی:
در صورتي که در حال حاضر داراي شرکت بوده و امکاناتي را دارا مي باشيد جداول زير را تکميل نمائيد.
نام شرکت:

تاريخ تأسيس:

نوع مجوز تأسيس:

شماره مجوز تأسيس:

کد اقتصادي:

نوع مالکيت محل:

نام و نام خانوادگي باالترين مقام مسئول:
آدرس:
تلفن:

Website:

فکس:

e-mail:

کد پستي:

 نوع فعالیت:
نماينگي انحصاري

نمايندگي فروش و خدمات
شعبه

نمايندگي تجاري
فروشنده/واسطه انباردار

 در صورت دارا بودن هر گونه نمايندگي  ،تاييديه از شرکت هاي اصلي و هر گونه مجوز فعاليت و پروانه کار از وزارتخانه
،موسسات انجمن ها و اتحاديه ها و ، ...مدارک مربوطه را ضميمه فرمائيد.

 شرح کامل فعاليت:

 رئييس هيئت مديره و مدير عامل:

 اعضاي هيئت مديره و بازرسان:

 شرکا و صاحبان سهام ( حقيقي و حقوقي )

 تعداد کارکنان را به تفکيک در سطوح مختلف علمي و فني اعالم فرمائيد (در صورت امکان نمودار سازماني ضميمه
گردد)
غير فني

فني مرتبط

سطوح علمي  :کارشناس و باالتر

ديپلم و زير ديپلم

نفر

نفر

کارداني

نفر

 فضاي اداري:
مجموع فضاي اداري مفيد به متر مربع

ملکي

 وضعيت محل از نظر تجهيزات و لوازم اداري:

 وضعيت محل از نظر وجود صنايع  ،شهرک هاي صنعتي و کشاورزي:

استيجاري

 وضعيت محل از نظر تجارت و مناطق آزاد تجاري

اظهارنامه مالياتي قطعي و علي الحساب و ترازنامه مالي ( سود و زيان ) طي  5سال گذشته ضميمه گردد.
 سرمايه گذاري و تأمين مالي:
ميزان سرمايه گذاري اوليه و سرمايه گذاري تدريجي سال اول  ،همچنين توانايي جذب اعتبارات بانکي مي تواند عامل
مهمي در راه اندازي و پيشرفت يک فعاليت باشد در اين قسمت پيش بيني هاي واقع بينانه خود را ( بدون در نظر گرفتن
درآمد حاصله از فعاليت ) مرقوم فرماييد.

 ميزان سرمايه گذاري نقدي اوليه:

 برآورد تقريبي از هزينه هاي تجهيز ساختمان:

 ميزان سرمايه گذاري تدريجي در يک سال اول:

 برآورد تقريبي از سرمايه گذاري جهت خريد يا اجاره ساختمان مورد نياز و توانايي در امر جذب اعتبارات بانکي

 آشنايي با بازاريابي و تبليغات:
در صورتي که فعاليت هايي در راستاي امور بازاريابي و تبليغات به انجام رسانيده ايد مرقوم فرماييد.

 مختصري از برنامه هاي تبليغاتي که جهت انجام امور نمايندگي در نظر گرفته ايد را توضيح دهيد.

 ساير اطالعات و توانايي ها:

اينجانب ......................................................صحت کليه مطالب مندرج در اين فرم پرسشنامه را تأييد مينمايم.

امضا:
تاريخ:

