
 عاملیت / منایند�

ـرم درخواست همکاری ف
گروه صنع� خرسونیکوپالست
سیسمت های تخص� �سیسات و فاضالب ساخمتان

نام خانوادگی:نام:

نام پدر:

کد ملی:شماره شناسنامه:

محل تولد:تاریخ تولد:

میزان تحصیالت:

وضـعـیـت 

خدمت سربازي :

وضعیت تاهل:

آدرس محل سکونت:

تلفن محل سکونت:

فاکس:

تلفن همراه:

ایمیل:

لطفــاً اطالعـات دقیــق شخصـی تان را در این بخـش وارد نمــاییـد:

آدرس کارخانه: تبریز/3 کیلومتر بعد از پلیس راه آذرشهر

تـلفـن :  4143-041   فـکس : 4143-041 داخلی : 50
w w w . a t a p i p e . i r

همکار گرا�، از پیوسنت مشا به خانواده بزرگ گروه صنع� خرسونیکوپالست، بسـیار خرسندیم. خواهمشـندیم جهت

تکمیل فرایند دریافت کد طرف حساب ما�، فرم درخواست همکاری را � دقت متام تکمیل کرده و به واحد فروش ارسال

منایید. اطالعات ارائه شده از سوی مشا، توسط کارشنـاسان واحد فروش و امور مشـــرتیـان، برر�  و  ثبت � شود.

در صورت درخواست خرید اعتباری اطالعات مشا به واحد ما� ارسال شـده و پس از �یید،جهت تنظیم قرارداد به واحد

حقو� ارجاع داده خواهد شد. 
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نوع کسب و کارتان کدام یک می باشد؟

دفتر فنی و تاسیساتی

فـروشـگـاه اینـتـرنتـی

شرکت همکار 

انبـوه ســاز دفتر بازرگانی و صادراتی 

محل فعالیت شما به عنوان نماینده یا عاملیت فروش از نظر مالکیت، در کدام وضعیت زیر است؟

استیجاريتحت تملک خودم شراکتی سرقفلی

صفحه: 1



آغازگر � �یان ...

 عاملیت / منایند�

ـرم درخواست همکاری ف

آدرس کارخانه: تبریز/3 کیلومتر بعد از پلیس راه آذرشهر
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صفحه: 2

نـوع جواز کسب ملک:

شماره جواز کسب:

محل صدور جواز کسب:

تاریخ پایان اعتبار جواز:

لطفـاً اطالعـات مربوط به مجـوزهاي قانونی فعـالیت خود را در این قسـمت وارد کنیـد

نام فروشگاه/
آدرس دقیــقشرکت / دفتر:

محل دفتر/شرکت
/فروشگاه:

کدپستی:

تلفن ثابت:

فاکس:

صنــدوق
پستی دفتر:

لطفـاً مشخصـات محـل کسب و کارتـان را در این بخـش وارد نماییـد 

آدرس دقیق
محل تخلیه بار:

کروکی محل دفتر / شرکت / نمایندگی:

متقاضی دریافت نمایندگی براي کدام گروه تولیدات هستید؟

لوله و اتصاالت 5 الیه

لوله و اتصاالت U.P.V.C (پلیکا) 

لوله و اتصاالت سیمانی و سرامیکی

پیش بینی شما از نحوه خرید و تسویه مالی خودتان در آینده چیست؟

خرید اعتباري خرید تهاتريخرید نقدي
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 عاملیت / منایند�

ـرم درخواست همکاری ف

آغازگر � �یان ...

از میزان کشش بازار منطقه فعالیت خود، در خصوص محصوالت گروه صنعتی خسرونیکوپالست، چه پیش بینی دارید؟

با در نظر گرفتن توانایی هاي خودتان، فکر می کنید چه میزان فروش ریالی در هر ماه در منطقه فعالیت خود داشته باشید؟
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در صـورت نیـاز به خریـد اعتبـاري، ادامـه فـرم را نیـز تکمیـل نماییـد

در صورت تمایل به خرید اعتباري بر اساس پروتکل هاي فروش شرکت، به درخواست واحد مالی و حقوقی، ضروري است

تضـامیـن الزم از شما دریافت شود. 

  ..........................................................................................مبلغ اعتبار درخواستی شما چه مقدار می باشد؟   

زمین  اسنـاد ملکی: مغازه منزل مسکونی آپارتمان

نوع ضمانت نامه: .............................................................................................ضمانت نامه بانکی : 

ارزش ریالی: ..................................................................................................

در این خصـوص، امکان ارائه چه نوع تضمینی را دارید؟

نام بانک: ....................................................................چک بانکی (چک تضمین) و یک نفر معرف (ضامن): 

ارزش ریالی: ...............................................................

صفحه: 3

تا کنون تجربه نمایندگی، عاملیت فروش و یا همکاري در فروش محصوالت دیگر شرکت ها را داشته اید؟

تا سالاز سالنوع نمایندگینام شرکت
فروش ماهیانه
حـجـمی / ریـال

تلفندلیل قطع همکاريکد نمایندگی
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 عاملیت / منایند�

ـرم درخواست همکاری ف

آغازگر � �یان ...

خواهشمندیم مدارك زیر را هم به همراه فرم تکمیل شده، به دفتر مرکزي گروه صنعتـی خسرو نیکو پالست،ارسال نمایید.

بدیهی است، به فرم هایی که نقص مدارك داشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کپـی پشــت و روي کـارت ملـی

کپـی شنـاسـنامــه

کپی پروانه کسب

کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت

در صورتی که کارت بازرگانی دارید، لطفاً شمـاره کارت بازرگانـی خود را در این قسـمت وارد کنید:

در صورتی که کد اقتصادي دارید، لطفاً کد را در این قسمت وارد کنید:
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صفحه: 4

لطفا اطالعات حساب هاي بانکی در گردش خود را ذکر نمایید

شماره حسابشعبهنام بانک

اینجانب، صحت تمامی مطالب فوق الذکر را تایید می نمایم . ............................................................ 

....................................  تاریخ :                                 مهر و امضاء:

..........................................................................................................................................توضیحات: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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