
 

و ..)پروفیل  –چی (تولید کننده صفحات روکش دار گ  

    
 

 شرکت آذین سبک سازان میانه آذربایجان

 

 

 شرکت آذین سبک سازان میانه –ساختمان آذین  –خیابان معلم شمالی  –میانه  –آدرس : آذربایجان شرقی 

  ۰۴۱۵۲۲۳۷۶۶۱فکس :  – ۰۴۱۵۲۲۳۴۸۶۱و  ۰۴۱۵۲۲۳۷۰۰۴تلفن : 

 فرم درخواست نمایندگی
 (درصورت امکان تایپ شود)

 :مشخصات متقاضی حقیقی 
 نام پدر: نام خانوادگی : نام :

 محل تولد : تاریخ تولد : :  شماره ملی شماره شناسنامه :

 نام استان: - انبارآدرس دفتر کار /  میزات تحصیالت :

   

 نام شهرستان :

 تلفن : ادامه آدرس :

 : Website: Email تلفن همراه :

 
 متقاضی حقوقی  مشخصات

 کد اقتصادي : شماره ثبت : نام شرکت / موسسه

 نوع فعالیت شرکت : تاریخ ثبت :  شناسنامه ملی :

 نام استان : - آدرس شرکت / موسسه

   

 نام شهرستان :

 تلفن : ادامه آدرس :

 : Website: Email فاکس :

 
 مشخصات مدیر عامل :

 نام پدر: نام خانوادگی : نام:

 تاریخ تولد : شماره ملی : شماره شناسنامه :

 : Email میزان تحصیالت : محل تولد :

 مالحظات : تلفن همراه :

 



 

و ..)پروفیل  –چی (تولید کننده صفحات روکش دار گ  

    
 

 شرکت آذین سبک سازان میانه آذربایجان

 

 

 شرکت آذین سبک سازان میانه –ساختمان آذین  –خیابان معلم شمالی  –میانه  –آدرس : آذربایجان شرقی 

  ۰۴۱۵۲۲۳۷۶۶۱فکس :  – ۰۴۱۵۲۲۳۴۸۶۱و  ۰۴۱۵۲۲۳۷۰۰۴تلفن : 

 
 متقاضی دریافت نمایندگی در زمینه :

 ☐عاملیت اجرا            ☐فروش محصوالت              ☐فروش و خدمات پس از فروش 
 سوابق و تجارب کاري متقاضی :

 لطفاً در قسمت زیر مشخصات پروژه هاي اجرا شده را با مشخصات کامل ذکر نمایید :

 :الف 

 نام پروژه  : -1

 آدرس کامل محل انجام پروژه : -2

 نوع و نحوه انجام پروژه :  -3

 : مدت زمان انجام پروژه  -4

 ب: 

 نام پروژه  : -1

 آدرس کامل محل انجام پروژه : -2

 نوع و نحوه انجام پروژه :  -3

 مدت زمان انجام پروژه : -4

 ج :

 نام پروژه  : -1

 آدرس کامل محل انجام پروژه : -2

 نوع و نحوه انجام پروژه :  -3

 مدت زمان انجام پروژه :  -4



 

و ..)پروفیل  –چی (تولید کننده صفحات روکش دار گ  

    
 

 شرکت آذین سبک سازان میانه آذربایجان

 

 

 شرکت آذین سبک سازان میانه –ساختمان آذین  –خیابان معلم شمالی  –میانه  –آدرس : آذربایجان شرقی 

  ۰۴۱۵۲۲۳۷۶۶۱فکس :  – ۰۴۱۵۲۲۳۴۸۶۱و  ۰۴۱۵۲۲۳۷۰۰۴تلفن : 

 

 مورد تقاضا :نمایندگی شخصات محل م
 شهرستان :                                               استان : 

 آدرس دقیق :

 توضیح دهید . یزات خودتجهدرمورد امکانات و 

 

 

 

 درصورت انعقاد قرارداد ، در سه ماهه اول ، توانایی فروش چه مقدار محصول را خواهید داشت؟

 

شما جهت ایجاد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش و گردش فعالیتهاي آن چه مقدار  توان سرمایه گذاري مالی

 باشد ؟                                                      می

 مشخصات وثیقه : 

 

 توضیحات :

ان د می باشد. تا پایآخرین لیست قیمت بازنگري شده شرکت آذین سبک سازان میانه آذربایجان جزء الینفک این قراردا

 قرارداد و تسویه حساب کامل ، وثیقه شما ضمانت اجرایی شما در قبال عدم پرداخت بدهی شما خواهد بود.

اینجانب                                ضمن مطالعه و اطالع کامل از مفاد دستورالعمل و ضوابط اعطاي نمایندگی شرکت آذین 

مقررات مرتبط ، بدین وسیله تقاضاي دریافت نمایندگی خود را ارائه و صحت تمامی مطالب  سبک سازان میانه آذربایجان و

 تاریخ                                                                                                فوق الذکر را تأیید می نمایم.

 امضاء                                                                                                         
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