قابل توجه کلیه تجار و فزوشندگان عمده و خزده لواسم خانگی و آشپشخانه
اطالعیه اعطاء نمایندگی محصوالت لوازم خانگی و آشپسخانه شفر( )SCHAFERترکیه(تحت لیسانس آلمان)
ؿشوت آرسػتاسخاى اسعً ،وایٌذُ سػوی ٍ اًحصاسی ٍاسدات هحصَالت لَاصم خاًگی ٍ آؿپزضخاًِ  SCHAFERتشویپِ(تحپت لیؼپاًغ آلوپاى) دس
ایشاى ،تا ّذف تَػؼِ صیشػاختْای تجاسی ٍ گؼتشؽ ؿثىِ پخؾ ٍ فشٍؽ خَد ،دس ًظش داسد ًوایٌذگی هجاص ٍ اًحصاسی پخؾ ػوذُ(هختص هشاوپض
اػتاى) ٍ فشٍؿگاّی(توام ؿْشّا) هحصَالت فَق الزوش سا تِ افشاد حمیمی ٍ حمَلی(ؿشوت ّا ٍ فشٍؿگاّْای هؼتثش) ٍاجذ ؿشایط دس ػشاػش وـپَس
اػطاء ًوایذ.
هتماضیاى هیتَاًٌذ تا هطالؼِ ؿشایطّ ،وىاسی خَد سا تا اسػال هذاسن ٍ فشم دسخَاػت اػالم ًوایٌذ .صهاى تشسػی پشًٍذُ ّا تا تَجِ تپِ وـپؾ
تاصاس هٌاطك هختلف خَاّذ تَد ٍ پغ اص تشسػی هذاسن اسػالی تا هتماضیاى ٍاجذ ؿشایط تواع حاصل خَاّپذ ؿپذش ؿپایاى روپش اػپت اسػپال فپشم
هزوَس ،تٌْا جْت تىویل پشًٍذُ دسخَاػت ًوایٌذگی تَدُ ٍ هَافمت ًْایی اػطای ًوایٌذگی هٌپَ تپِ تاییپذ ّیمپت هپذیشُ هیثاؿپذ ٍ ّپی گًَپِ
تؼْذی سا تشای ؿشوت آرس ػتاسخاى اسع ایجاد ًویوٌذش تذیْیػت تِ فشم ّایی وِ داسای اطالػات ًالص تاؿٌذ تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ ؿذ.
شزایط اخذ نمایندگی مجاس
 .1تاتؼیت دٍلت جوَْسی اػالهی ایشاى
 .2اػتماد تِ اػالم یا یىی اص ادیاى سػوی وـَس
 .3اؿتْاس تِ خَؽ ًاهی دس وؼة ٍ واس
 .4تالؽ تشای وؼة حذالل هیضاى فشٍؽ تؼییي ؿذُ دس هذت آصهایـی 6هاِّ(جْت اخز ًوایٌذگی هجاص فشٍؽ دائن)
 تَجِ :ػاتمِ فؼالیت هشتثط(یا آؿٌایی فٌی تا لَاصم خاًگی ٍ آؿزضخاًِ) ٍ یا داؿتي ٍاحذ تؼویپش ٍ خپذهات پپغ اص فپشٍؽ الضاهپی ًیؼپت ٍلپی دسصَست داسا تَدى اهتیاص ٍیظُ هحؼَب هیگشدد.
 هتماضی تایذ هطاتك تا اػتاًذاسدّا ٍ ؿشایط تؼشیف ؿذُ ؿشوت آرس ػتاسخاى اسع ًوای تیشًٍی ٍ دوَساػیَى داخلی ٍاحذ تجاسی سا هْیا ػاصد.مدارک مورد نیاس
اشخاص حقیقی(فروشگاهها)
 .1وزی تشاتش تا اصل جَاص وؼة(تٌام ؿخص هتماضی) تا تاسیخ هؼتثش
 .2وزی تشاتش تا اصل اجاسُ ًاهِ(حذالل  3ػالِ) ،یا هثایؼِ ًاهِ هؼتثش(لَلٌاهِ خشیذ) ٍ یا وزی ػٌذ هالىیت تِ ًام ؿخص هتماضی
 .3وزی ؿٌاػٌاهِ ٍ واست هلی
 .4ػىغ  2 ، 3×4لطؼِ
 .5وشٍوی ٍ پالى اتؼادی هحل تماضا
 .6ػىغ اص ًوای تیشٍى ٍ داخل ٍاحذ تجاسی(فشٍؿگاُ)
 .7فشم دسخَاػت ًوایٌذگی هجاص فشٍؽ تىویل ؿذُ
 .8اسائِ تضویي هالی هؼتثش (ػفتِ /ضواًتًاهِ تاًىی یا ٍثیمِ هلىی)
 .9وزی واست تاصسگاًی(دس صَست داسا تَدى)
تَجِ :تایذ ًام هتماضی ٍ آدسع دسج ؿذُ دس فشم دسخَاػت تا جَاص وؼة ٍ ػٌذ یا اجاسُ ًاهِ تطاتك داؿتِ تاؿذ.
اشخاص حقوقی(شرکتها)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

وزی اػاػٌاهِ ؿشوت ،وزی تشاتش تا اصل سٍصًاهِ سػوی(آگْی تاػیغ) ،سٍصًاهِ سػوی تغییشات(دس صَست ٍجَد)
وزی تشاتش تا اصل اجاسًُاهِ یا ػٌذ تِ ًام ؿشوت یا یىی اص اػضاء ّیمت هذیشُ داسای حك اهضاء
وزی ؿٌاػٌاهِ ٍ واست هلی هذیش ػاهل داسای حك اهضاء
ػىغ  2 ، 3×4لطؼِ
وشٍوی ٍ پالى اتؼادی هحل تماضا
ػىغ اص ًوای تیشٍى ٍ داخل ٍاحذ تجاسی(فشٍؿگاُ)
فشم دسخَاػت ًوایٌذگی هجاص فشٍؽ تىویل ؿذُ
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.8
.9
.10
.11
.12

اسائِ تضویي هالی هؼتثش (ػفتِ /ضواًتًاهِ تاًىیٍ /ثیمِ هلىی)
وزی وذ التصادی
وزی هجَص فؼالیت
اسائِ تضویي هالی (ػفتِ/ضواًت ًاهِ تاًىیٍ/ثیمِ هلىی)
وزی واست تاصسگاًی (دس صَست داساتَدى)

آدرس ارسال مدارک
تا اتشاص خشػٌذی اص دسخَاػت اسػالی  ،لطفا هذاسن هَسد ًیاص سا تا پؼت پیـتاص تِ آدسع :هٌطمِ آصاد اسع(اػپتاى آرستایجپاى ؿپشلی)  ،جلفپا ،
جادُ ولیؼا  ،جٌة اداسُ ساُ ٍ تشاتشی  ،هجتوغ تجاسی تیي الوللی ػتاسخاى اسع  ،طثمِ ػَم  ،دفتش هشوضی  ،وذپؼتی ٍ 5441818653 :یپا اػپىي
هذاسن آًْا سا دس یه فایل فـشدُ(تا پؼًَذ  ) .rarتِ آدسع پؼت الىتشًٍیىی  Sattarkhan.jolfa@gmail.comاسػال فشهاییذ.
دس صَست داؿتي ّشگًَِ ػَال ٍ ًیاص تِ ساٌّوایی تیـتش خَاّـوٌذ اػت دس ػپاػات اداسی تپا ؿپواسُ تلفپي  09128206309توپاع حاصپل
فشهاییذ.
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فزم درخواست نمایندگی مجاس محصوالت لواسم خانگی و آشپشخانه شفز( )SCHAFERتزکیه(تحت لیسانس آلمان)

ًام ٍ ًام خاًَادگی

جٌؼیت:

وذ هلی

ؿواسُ ؿٌاػٌاهِ:
واست پایاى خذهت □

ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ
تحصیالت

هؼاف اص خذهت □

ًَع هؼافیت:

همطغ ٍ سؿتِ تحصیلی

ًَع تماضای ّوىاسی
آهادگی جْت ؿشٍع ّوىاسی

ًوایٌذگی اًحصاسی اػتاى □

ًوایٌذگی ؿْشػتاًْا □

ًام اػتاى:

ًام ؿْشػتاى:

/

ػاتمِ فشٍؽ لَاصم خاًگیً :ذاسم □

/

ػشهایِ ثاتت ....................................... :سیال
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داسم □ هذت ػاتمِ..............................:

ػشهایِ دس گشدؽ ....................................... :سیال

هْاست هشتثط تا لَاصم خاًگی ٍ آؿزضخاًِ :داسم □

ًذاسم □

آیا تا وٌَى ًوایٌذگی هجاص فشٍؽ واالّای دیگش ؿشوتْا سا داؿتِ ایذ؟
خیش □
تلِ □ ًام ؿشوتْا/هاسوْا ............................................................................ :آیا تذاٍم ّوىاسی ٍجَد داسد؟
تلِ□

خیش □ دلیل لطغ ّوىاسی............................................................ :

آؿٌایی تا ػیؼتن واهزیَتشی ٍ ایٌتشًت :هتَػط □

ػالی □

خَب □

ؿواسُ حؼاب تاًىی یا پـتیثاى................................................................ :
گشدؽ حؼاب هاّیاًِ(سیال)....................................................... :
پیؾ تیٌی ٍالغ گشایاًِ اص هیضاى فشٍؽ هاّیاًِ هحصَالت ؿفش( ....................................................... :)SCHAFERسیال
* ولیِ هتماضیاى تایذ تشآٍسد هٌاػثی سا اص فشٍؽ خَد دس آیٌذُ تِ اًجام سػاًٌذ(.ایي تٌذ دس تشسػیّای اػطاء ًوایٌذگی تاثیش تؼضایی داسد).
مشخصات محل کار فعلی
جَاص وؼة هؼتثش:

داسم □

اػتاى:

ؿْش:

تلفي:

ًذاسم □

ًام اتحادیِ صٌفی.............................................................. :

آدسع:
فىغ:

تلفي ّوشاُ:
ایویل:

ٍب ػایت:
مشخصات محل تقاضا جهت نمایندگی
ًام فشٍؿگاُ/ؿشوت:
ًَع هالىیت :هاله □
اػتاى:

ؿواسُ پشٍاًِ/ثثت:
ػشلفلی □
ؿْش:

تلفي:

اجاسُ □

هتشاط:

آدسع:
وذ پؼتی:

فىغ:

آدسع اًثاس(دس صَست ٍجَد):
تلفي اًثاس:

فىغ:

هتشاط اًثاس:

فاصلِ اًثاس تا فشٍؿگاُ:

سٍصّای فؼالیت:

ػاػات واس:

ٍضؼیت ظاّشی فشٍؿگاُ :هتَػط □

ػالی □

خَب □

هَلؼیت خیاتاى ٍ تشاون جوؼیت ػثَسی :هتَػط □
ٍضؼیت تاتلَی تاالػش ٍاحذ تجاسی :هتَػط □
ػیؼتن صٌذٍق داسی الىتشًٍیىی :داسد □

خَب □
خَب □

ػالی □

ػالی □

ًذاسد □
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وذ پؼتی:

وذ التصادی هؼتثشً :ذاسم □

داسم □ ؿواسُ وذ التصادی ................................................................

مشخصات محل سکونت
اػتاى:
تلفي:

ؿْش:

آدسع:
وذ پؼتی:

ّشگًَِ تَضیحات اضافی سا دس ایي تخؾ تصَست هختصش تٌَیؼیذ:

ایٌجاًة ولیِ هٌذسجات لیذ ؿذُ فَق سا تطَس صحیح هطالؼِ ٍ تىویل ًوَدم ٍ چٌاًچِ هَاسدی خالف ٍالغ هـاّذُ ؿَد ،ؿپشوت آرسػپتاسخاى
اسع هجاص اػت ّوىاسی خَد سا تا ایٌجاًة ساػاً ٍ یىجاًثِ لطغ ٍ تٌا تِ هیل خَد دس آى تجذیذ ًظش ًوایذ ٍ تٌذُ ًیض هتؼْذ هیگشدم ولیپِ خؼپاسات
هحتولِ ٍاسدُ تِ ؿشوت آرس ػتاسخاى اسع سا جثشاى ًواین.

ًام ٍ ًام خاًَادگی هتماضی
تاسیخ
اهضاء
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