مشخصات متقاضی نمایندگی :
نام و نام خانودگی :

نام پدر:

تاریخ تولد :

محل تولد :

کد ملی :

وضعیت تاهل :

وضعیت نظام وظیفه :

سمت :
تلفن :

آدرس :

موبایل :
ایمیل :

مجوز های قانونی :
جواز کسب 

شرکت ثبت شده 

سایر:

تاریخ ثبت شرکت :

نام شرکت :

شماره ثبت شرکت :

تاریخ صدور جواز :

شماره جواز:

تاریخ انقضاء :

واحد صنفی صادر کننده :

نوع فعالیت :
تولید کننده 
توزیع کننده 

صادر کننده 

وارد کننده 

نام محصوالت :

نام محصوالت :

سابقه فعالیت
سال 

ماه 

تاریخ شروع :

تولید کنندگان معتبری که با آنان همکاری دارید :
نام تولید کننده

نام محصول تولیدی

تاریخ شروع همکاری

تاریخ خاتمه همکاری

علت قطع همکاری

مشخصات محل تجاری
استان  /شهر :

نام محل تجاری :

نوع مالکیت  :استیجاری 

نام مالک :

سرقفلی 

متراژ کل :

پوشش کف :

تعداد دهنه :

فروشگاه چند براست ؟

شراکت  درصد شراکت :

مالکیت 
پوشش دیوارها :

درب معمولی

درب برقی 

وسائل ارتباطی محل تجاری
تلفن :

تلگرام :

ایمیل :

فکس :

اینستاگرام:

سایت:

آیا فروشگاه دارای وسیله نقلیه تحویل بار به مشتری در محل می باشد ؟

خیر نوع وسیله :

بله 

آیا محل تجاری دارای ابزار تخلیه و بارگیری خاصی است ؟
آیا محل تجاری دارای انبار محصول در طبقات است ؟

پایین  باال 

آیا محل تجاری دارای تابلو سر در می باشد ؟
نئون پالستیک 

فلزی 

بله 
فلکسی فیس 

خیر

بنر

سایر.:

ساعت کار فروشگاه  :صبح از ساعت  ........تا  .........بعداز ظهر از ساعت  .........تا ...........
آیا فروشگاه در ایام تعطیل غیر مذهبی باز است ؟

بله 

خیر

آیا فروشگاه دارای برق سه فاز است ؟

بله 

خیر آمپر :

تعداد پرسنل :

نام مسئول فروشگاه :

مرد 

آیا فروشگاه دارای سیستم حسابداری است ?

زن

تعداد زن :

تعداد مرد :

دفتر سیستمی  نام نرم افزار:

متراژ فضای فروشگاه
ابعاد فروشگاه
طول

عرض

ابعاد بالکن
ارتفاع

طول

عرض ارتفاع

ابعاد انبار
طول

عرض

امتیاز فروشگاه خود را ذکر نمایید :
ارسال عکس از نمای داخلی فروشگاه به آدرس ایمیل info@ituk.com :

ابعاد دفترکار
ارتفاع

طول

عرض

ابعاد تابلو سر در فروشگاه
ارتفاع

طول

عرض ارتفاع

مشخصات خیابان محل تجاری
نام خیابان :

نام استان /شهر :
پرتردد 

کم تردد 

فرعی 

اصلی

یکطرفه 

دوطرفه 

عرض خیابان :

متراژ پیاده رو:

آیا جلو فروشگاه تابلو توقف ممنوع وجود دارد ؟

خیر  بله 

ایا جهت تخلیه و بارگیری منبع ساعتی وجود دارد ؟

خیر  بله 

ساعات مجاز را ذکر کنید

آیا در خیابان منتهی به فروشگاه صنف همکار وجود دارد ؟

خبر  بله 

فاصله تقریبی :

نام فروشگاه همکار را ذکر کنید.

فاصله تا فروشگاه همکار :

آیا فروشگاه در منطقه بورس صنف خاصی قرار دارد ؟

کروکی :

ارسال عکس از نمای بیرونی فروشگاه به آدرس ایمیل info@ituk.com :

خیر  بله 

لطفا ذکر نمایید :

نوع آشنایی با شرکت ایتوک
بازدید از محصول در فروشگاه همکار 

بازدید از سایت ایتوک 

بازدید از نمایشگاه بین المللی هافکس  2016تهران 

عالقه مند به کدام خانواده محصول ایتوک هستید ?
کارمندی 

مدیریتی و معاونتی 

انتظار

دانش آموزی 

اوپن

مبل 

جلو مبلی

تاشو

ویزیتور

کنفرانسی 

صندوقداری

عالقه مند به کدام روش خرید هستید ؟
50%نقدی

سند  60روزه 

50%سند  60روزه



طرح های ویژه فروش 

در انتخاب محصول چه موضوعاتی از اهمیت باالتری برای شما برخوردار است
کیفیت 

خدمات پس از فروش 

فقط حاشیه سود 

قیمت 

آیا در فروش های سازمانی فعالیت داشته اید ?
ارگانهای دولتی 

با ذکر نام :

شرکت های خصوصی 

با ذکر نام :

بانک ها و موسسات مالی 

با ذکر نام :

در صورت خرید اعتباری شماره حساب جاری را معرفی نمایید.
نام بانک

شماره حساب جاری

شعبه

تاریخ افتتاح حساب

نام صاحب حساب

