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  فن آوری های جدید عایق کاری دنیا را در  اکنون این افتخار را دارد که  شرکت صنعتی ایرانیان تاوریژ ارک در صنعت عایق کاری هم           

گام بلندی در زمینه بهینه سازی هم ایزو  با نام  مقاوم سازیو  رطوبتی عایق  ،  حرارتیبا بهره گیری از عایق های صوتی ،  نماید و  ایران عرضه

 مصرف انرژی در ایران بردارد.

و   درست منظور مصرفو به  کشور نقاط در تمامی فعالیت   دارد در راستای گسترشنعتی ایرانیان تاوریژ ارک در نظر بر این اساس شرکت ص

مینه مشاوره و بتوانیم در ز عنایت پروردگار هویژه ای را برای افراد واجد شرایط در نظر بگیرد تا ب  و  شرایط مناسب  ، کشورانرژی در  سازی بهینه

مفیدی برای میهن عزیزمان برداریم .اجرای خدمات عایق کاری ، گام   

:شرایط اصلی پذیرش نمایندگی شرکت   

التزام به نظام جمهوری اسالمی ایران – 1  

نداشتن سوء سابقه قضایی و کیفری – 2  

داشتن حداقل سرمایه جهت خرید اولیه محصوالت و تجهیزات وتبلیغات مورد نیاز – 3  

سکونت در محل پذیرش نمایندگی – 4  

تکمیل فرم های اعطای نمایندگی – 5  

 

 

 

 

 

 

 

 تعهدات شرکت صنعتی ایرانیان تاوریژ ارک:

ایران موارد ذیل را رعایت کند . در قبال نماینده خود در هر یک از شهرهایشرکت ایرانیان تاوریژ ارک متعهد می شود   

مقررات ملی  11مبحث  ،ـ برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه کاربردها و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد ، بهینه سازی مصرف انرژی         

   ساختمان و راهکارهای اجرائی در زمینه عایق کاری
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        زاری کالسهای آموزش در زمینه اجرای عایق کاری ، مهارت ها ، چگونگی کار با محصول و نحوه اجراـ برگ        

  ـ مشاوره در زمینه خرید و اجرای کار        

با توجه به نوع درخواست نماینده در هر زمانمحصول ـ تهیه و فروش           

     دهـ معرفی محصوالت جدید و به روز به نماین        

ـ اعزام نیرو برای آموزش در صورت نیاز نماینده برای اجرای پروژه های خاص          

       

 لیست مدارک الزم جهت بررسی جوانب همکاری و تعیین قرارداد:

 ـ نامه در خواست نمایندگی

امکانات و توانمندی هاـ رزومه کاری شامل شرح فعالیت .   

ت پروژه های در حال بررسیسـ لی  

نامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی کپی اظهار  _ 

 _کپی سند مالکیت /اجاره نامه

(1)شماره تائید متن قرارداد  _ 

 _کپی آگهی تاسیس شرکت )شرکتها(

 ـ کپی آگهی اخرین تغییرات شرکت)شرکتها(

 ـ کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

 

 

شده.آن ها را به دفترارسال نمایید.)خواهشمند است پس ازتکمیل فرم ومدارک درخواست   
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 تاریخ:

 نام شرکت/فروشگاه:

 تاریخ تاسیس شرکت/اخذمجوز:

 

یت شرکت/فروشگاه:کمال  

 

 موضوع و زمینه فعالیت :)لطفا توضیح دهید(

 مدرک تحصیلی:

 سوابق فعالیت قبلی:

* 

* 

* 

* 

 موقیت محل فعالیت: ) لطفا توضیح دهید(

 

لطفا توضیح دهید(نوع تملک محل فعالیت: )   

درس پستی کامل:آ  
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 کد پستی:

 شماره تلفن:

 شماره فکس:

درس پست الکترونیکی:آ  

 

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل/صاحب مجموعه: تاریخ ومحل 

 تولد:

م:هدرصدس شماره شناسنامه:                            محل صدور:                                                            

درس محل سکونت:آ  

 تلفن:

 چنانچه از سایر شرکتهای مشابه نمایندگی فروش دارید.لطفا نام و مدت فعالیت را در قسمت زیر توضیح دهید.

* 

* 

ل ذکر ت ذیچنانچه نمایندگی های دیگری در زمینه فروش سایر کاال ها دارید لطفا با ذکر نام برند و شرکت مربوطه و مدت زمان فعالیت در قسم

د:یفرمای  

* 

* 

(طرف دوم )مهر و امضاء(                                                                                   طرف اول ) مهر و امضاء               

  

 

 


