
 مشخصات متقاضی

نام شرکت/فروشگاه: نام پدر: نام و نام خانوادگی:

شناسه شرکت/صنفی: سال تولد: کد ملی:

کدپستی: تلفن ثابت: تلفن همراه:

ایمیل: شهر: استان:

سطح تحصیالت/رشته تحصیلی: تاریخ اعتبار: شماره پروانه کسب:

آدرس:

آدرس/تلفن سایر شعب:

مشاغل مجاور:

لطفا نوع را قید کنید: ضمانتنامه بانکی      سفته      سند ملکی)تک برگی(       سایر       لطفا نام ببرید: امکان ارایه گواهی خوش حسابی وجود دارد؟ بلی      خیر

رسته فعالیت:                  توزیع، خرده فروش و خدمات پس از فروش                                 توزیع، خرده فروش                                      خرده فروش و خدمات پس از فروش 

رسته فعالیت خدماتی:            خدمات خودروهای سنگین                                           خدمات خودروهای سبک                                     خدمات خودروهای سبک و سنگین

مشخصات واحد تجاری

سابقه کار )سال(

سمت سازمانی/مسئولیت زمینه فعالیت مدت سابقه کار)سال( ردیف

زمینه فعالیت در حال حاضر

نمایندگی های فعال سایر شرکت ها

زمینه فعالیت نام شرکت مدت همکاری ردیف

وضعیت واحد تجاری

عرض واحد تجاری طول بر واحد تجاری مساحت کل )متر مربع(

تعداد ورودی تعداد دهنه تعداد طبقات

توضیحات

عرض تابلو طول تابلو برند تابلو

فضای خدمات پس از فروش فضای فروشگاهی

جنس کف مساحت ارتفاع عرض طول جنس کف مساحت ارتفاع عرض طول

فضای دیگر )در صورت وجود( فضای انبار

جنس کف مساحت ارتفاع عرض طول جنس کف ارتفاع مساحت عرض طول

مالک:  دولتی                      خصوصی تاریخ پایان اجاره: نوع ملک:  مالک           استیجاری

تعداد جایگاه کاری سرباز: تعداد جایگاه کاری سرپوشیده: کارکنان خدمات تعمیرات: تعداد کل کارکنان: تجهیزات ایمنی:  دارد           ندارد

در خواست نمایندگی تایر



جزییات تجهیزات خدماتی )در صورت دارا بودن(

سال خرید مدل/نوع تعداد نام دستگاه/تجهیز ردیف

)TBR(  / )PCR( تایر درآر 1

 )TBR(  / )PCR( باالنس 2

جک سوسماری 3

نیتروژن 4

5

6

توضیحات تکمیلی:

آیا از کامپیوتر و نرم افزار خاصی برای اداره فروشگاه و حسابداری استفاده میکنید؟ خیر       بله      در صورت جواب مثبت نام نرم افزار را ذکر کنید .......................................................................

اطالعات فروش

تامین کننده حلقه برند دوم تامین کننده حلقه برند اول متوسط فروش)ماهانه(

مستقیم/غیر مستقیم مستقیم/غیر مستقیم سواری
مستقیم/غیر مستقیم مستقیم/غیر مستقیم سنگین

تامین کننده حلقه برند چهارم تامین کننده حلقه برند سوم متوسط فروش)ماهانه(

مستقیم/غیر مستقیم مستقیم/غیر مستقیم سواری
مستقیم/غیر مستقیم مستقیم/غیر مستقیم سنگین

تامین کننده حلقه برند ششم تامین کننده حلقه برند پنجم متوسط فروش)ماهانه(

مستقیم/غیر مستقیم مستقیم/غیر مستقیم سواری
مستقیم/غیر مستقیم مستقیم/غیر مستقیم سنگین

متوسط خرید ماهانه )توانمندی(

سواری
سنگین

مکان های توزیع
توضیحات تکمیلی: )قوت و ضعف(

معــرف )فعال در زمینه توزیع تایر(

تلفن: نام و نام خانوادگی: معرف اول
تلفن: نام و نام خانوادگی: معرف دوم

مدارک مورد نیاز جهت ارسال
2- کپی سند واحد تجاری یا اجاره نامه 1- کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

4- کپی جواز کسب 3- عکس از تمامی فضاهای فیزیکی

6- کپی آگهی روزنامه رسمی اساسنامه شرکت )اشخاص حقوقی( 5- کپی آگهی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت )متقاضی حقوقی(

سایر پیوست:

خواهشمند است کلیه مدارک به صورت پیوست همراه فرم به آدرس اعالم شده ایمیل گردد.
نام و نام خانوادگی متقاضی: تاریخ:

مهر و امضا:

در خواست نمایندگی تایر


