
 هوالرزاق

10/00/0010                                                                                                               موضوع: شرایط اعطای نمایندگی  

شیمیایی، چسب، رزین، دستگاه، استارتاپ در زمینه واردات، پخش و فروش مواد  ترینالفع  عنوان سازه بهمجموعه تیکرساند به اطالع می
لذا از تمامی  اعطای نمایندگی کند. انحصاری خود، های کاشت میلگردچسب از محصوالت ایدسته ، در صدد است بر روی. ابزارآالت و ..

آید.دعوت به عمل می که واجد شرایط اخذ نمایندگی )تبیین شده در زیر( هستند همکاران و مجریان محترم  

 

دریافت نمایندگی:مزایای   

 دریافت محصوالت به قیمت عمده -1
 سازههای تیکحمایت، مشاوره و آموزشدریافت  -2
 ها به منظور دریافت سود منطقی از فروش محصوالتها و جلوگیری از زیر فروشی نمایندهکنترل قیمت -3
 سازههای تیکها و جشنشرکت در سمینارها، آموزش -4
 سازهتوسط تیک محصوالتبیشتر برندسازی و تبلیغ هرچه -5
 مناسبتی دریافت گیفت و هدیه -6
 )محرمانه( VIPهای برنامه -7

 

 شرایط اخذ نمایندگی:

  شوداعطاء می های مرتبطهای مرتبط + فروشگاهشرکت مجریان کاشت میلگرد +اعطای نمایندگی فقط به 
 را داشته باشد محصوالت ساختمانی بتن وو افزودنی سابقه و تجربه کافی در فروش محصوالت حوزه چسب  متقاضی بایستی 
 توانمندی در بازاریابی و فروش 
 خرید منظم ماهیانه بر اساس سطح نمایندگی درخواستی 
  ناموت جهت دریافت کد نمایندگی 000/330واریز مبلغ 
  باشد(الزامی می چک تضمین برای دوره اول نمایندگی غیراجباری است اما از دور دوم،) سطح نمایندگی متناسب باچک تضمین 

 

 مدارک مورد نیاز:

 تکمیل فرم درخواست نمایندگی -1
 پرسنلی )از متقاضی( 3*4+ عکس  کپی صفحات شناسنامه + کارت ملی -2
/ چنانچه شرکت هستید: ارائه تصویر اساسنامه +  قیقینام متقاضی حبه و  جواز کسب مرتبط، تصویرچنانچه فروشگاه هستید: ارائه  -3

 ندات مبتنی بر مجری کاشت میلگردارسال مستتغییرات / چنانچه مجری کاشت میلگرد هستید: آگهی آخرین  روزنامه رسمی و
 (ماهه اول نیاز نیست ۳دوره  برای) چک تضمین -4

 

 الزامات:

 MEMO HOT PLUSماهیانه از سبد محصوالت منظم  سفارش و خرید -1



 هادهان، پرزنت پروژهبهفروشگاه، بازاریابی دهانبازاریابی آفالین محصوالت از طریق ارائه گسترده در  -2
 های اجتماعی و ....ت از طریق فروشگاه اینترنتی، سایت، شبکهبازاریابی آنالین محصوال -3
 سازه در راستای ایجاد نظم سراسری بین نمایندگانرعایت قوانین تیک -4

 

 :کنندهبرای نماینده، همکار و مصرف ممو هات پالسمحصوالت  جدول قیمت

 سازه قابل مشاهده است.این جدول در صفحه اعطای نمایندگی تیک

 سازه < منوی اعطای نمایندگی < جداول داخل صفحهسایت تیک آدرس صفحه:

 شود.در مرتبه اول منجر به جریمه و در مرتبه دوم منجر به سلب نمایندگی می لذاهرگونه زیرفروشی محصوالت تخلف بوده  تذکر:

 

 :هاآموزشاطالعات فنی و 
 .خواهد شداز طریق صفحات همین محصوالت منتشر  بیشتر،سازه موجود است همچنین هرگونه آموزش اطالعات محصوالت در سایت تیک

 

 :مدت قرارداد

 های بعدیدوره دوره سوم دوره دوم دوره اول
 ساله ۱ ساله ۱ ماهه ۶ ماهه 3

 

 :کد نمایندگی اعطاییتعداد 

 .گرددیاعطا م ایمنطقهو تراکم  هر استان جمعیتبراساس تعداد کدهای نمایندگی 

 

 مراحل اخذ نمایندگی:

 1900-3508035 واحد قراردادها: سرکار خانم نعمتی:از طریق تماس تلفنی با نمایندگی  اعالم تقاضای -1
 سازه()توسط تیک + ارسال فرم تقاضای نمایندگی بررسی صالحیت متقاضی جهت اخذ نمایندگی -2
 )توسط متقاضی( سازه+ ارسال پستی به تیک + ضمیمه کردن کپی برابر با اصل کارت ملی و شناسنامهو امضاء فرم تکمیل  -3
 کد نمایندگی آقای پارسا سعیدی جهت صدور به نام صادرات بانک 6037631672631413ناموت به کارت  000/330واریز مبلغ  -4

 

 .تماس بگیریدسازه تیک قراردادهایواحد  نمایندگی با اخذ اطالعات بیشتر ولطفا جهت 

 سرکار خانم نعمتی 3508035-1900
 

 03137444200تلفن:  -3173363250کدپستی:  -سازهمجموعه تیک -ساختمان اوج -115کوچه  -شهرابریشم -آهنابتدای اتوبان ذوب -اصفهان آدرس:


