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  یندگیروش اخذ نما

 آب صنعت روتن کار( شرکت تعاونی)

 
 :یندگیاخذ نما مراحل

 

 (.یندگیجهت اخذ نما هیاول طیشرا)کار آب صنعت روتن شرکت تعاونیفروش محصوالت  یندگیاخذ نما طی.مطالعه شرا1

 یندگیفرم درخواست نما لی.تکم2

بق زمان )ط یندگیاخذ نما تیصالح یو فروش جهت بررس یابیاز فروشگاه توسط کارشناسان بازار دیو بازد یمحل قاتی.انجام تحق3

 به فرد درخواست کننده(. کار تولیدی آب صنعت روتنگروه  یاعالم شده از سو

 .دیکارشناسان، ارائه ده دیکرده و هنگام بازد هیرا ته ریمدارک ز لطفا
 

 درخواست کتبی  -1

 جواز کسب تصویر -2

 .تیسند مالک تصویر -3

 .یشناسنامه وکارت مل تصویر ( و3*4)یک قطعه عکس -4

 شش ماهه یگردش مال تصویر -5

  کیبه تفک یو خارج یداخل یفروش ماهانه انواع برندها زانیم آمار -6
 

نعت تولیدی آب صگروه فروش  ونیسیبه کم ع،یفروش و توز یندگیالزم، فرد جهت اخذ نما ازیو کسب امت تیصالح دییصورت تا در

 گردد. یم یمعرف کار روتن

موافقت شده و نسبت به صدور کد  یندگیمحترم عامل، با نما تیریمد دییشده و در صورت تا لیپرونده تکم ی.پس از بررس4

 گردد. یفروش اقدام م ستمیدر س ندهیحساب و درج اطالعات نما فیباز کردن رد ،یندگینما

 خواهند کرد. یهمراه یندگینما رشیمراحل پذ یشما را در تمام کار تولیدی آب صنعت روتنگروه : کارشناسان توجه

 .عقد تفاهم نامه فی مابین5

 

 مهم: تذکرات

 

در  یحت ند،یشده را محقق نما نییاهداف فروش تع شانیداشته و ا ندهیکه نما یی، در بازارها کار شرکت تعاونی آب صنعت روتن. 1

 ندارد. یندگیامکان اعطاء نما ،یمناسب متقاض تیصورت فعال

این شرکت چند گروه محصول  یکه همزمان بر رو دینما یرا جذب م یندگانینما کار شرکت تعاونی آب صنعت روتن حای. ترج2

 کار داشته باشند. ییتوانا

مصرف و فروش  یو حضوردر بازارها ییو جابجا یداشتن امکانات مناسب انبار، نگهدار ، کار شرکت تعاونی آب صنعت روتن در .3

 برخوردار است. یا ژهیو تیبه مصرف کننده، از اهم میمستق

. دینما یبه آنها اعطا م ینموده و کارنامه ا یابیخود را ارزش ندگانینما، کار  شرکت تعاونی آب صنعت روتنهر سال  ی. در انتها4

 یابیارزش ازیافت امت ،یشکن متیهمانند ق یو در صورت مشاهده موارد قیخود را تشو ندگانیگروه در صورت مشاهده رشد، نما نیا



نظر خواهد  دیتجد ندهیماه، در ارتباط خود با نما 3از  شیب ی( در فاصله زماندی) خر تیعدم فعال ایشده و  نییاز حد نصاب تع شیب

 نمود.

ار اقدام به برگزاری جشنواره فروش محصوالت نموده در هر سال نظر به شرایط اقتصادی و بازکار  شرکت تعاونی آب صنعت روتن .5

 تخفیفات ویژه ای را مبذول خواهد نمود.و برای نمایندگان خود باتوجه به فعالیت ایشان 

 

 

 یندگیجهت اخذ نما هیاول طیشرا

 

 

 سال،  2 حداقل به مدتلوله و اتصاالت پلی اتیلن حوزه فروش  در تیمناسب : داشتن جواز کسب و فعال تیفعال سابقه

 فروش 

 انجمن  در تیفعال ان،یدر بازار، برخورد مناسب با مشتر یخوش نام ،یشرکت تعاون ه،یدر اتحاد تیو اعتبار : فعال ینام خوش

 .یاجتماع یها تیفعال ریها و سا

 کار. تولیدی آب صنعت روتنگروه محصوالت منظم  دیخر ییمناسب، توانا یگردش مال ،ی: خوش حساب یمال عملکرد 

 لوله و اتصاالت و دستگاه های جوش پلی اتیلندر مورد  ی: داشتن اطالعات فن یاطالعات فن داشتن  

 عیتوز یاصل یدر بازار ها ودن،حضوری دیمناسب،درمعرض د یفروشگاه، دسترس یقطع تیفروشگاه : مالک تیو موقع تیمالک 

 .زیکف فروشگاه تم دارای ،یاصل ابانیحضور در خ ت،یدر منطقه فعال

 سه وجود قف ،در داخل فروشگاه  محصوالتمناسب  دمانیو مرتب بودن فروشگاه، چ یزی: تم یفروشگاه غاتیو تبل دمانیچ

 مناسب داخل فروشگاه. یبند

 حالل،  ،یاستفاده از انبار مسقف، عدم با انواع مواد نفت حایآسفالت، ترج ای مانیس حایو ترج زیانبار : کف انبار تم تیوضع

 ،ب مناس ییجابجا ،مناسب  دمانیچ ،یتش نشانآو کپسول  قیاطفاء حر زاتیو تجه ستمیو ...، دارا بودن س یباتر د،یاس

 یستیابیکه م محصوالت و قطعاتیموجود در مورد حداکثر تعداد  نیقوان تیرعا ،...همانند باالبر و  زاتیو تجه لیداشتن وسا

 خروج انبار. یو صدور فاکتور و حواله ها یمجاز کنترل موجود یاو نرم افزاره وتریشود، استفاده از کامپ دهیهم چ یرو
 


