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 نمایندگی رسمیو  عاملیت فروشاعطاء  شرایط

هاي خود، از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ نمایندگی / حوزه فعالیت منظور گسترشه ب پیام گسترمهندسی شرکت 

 .نمایددعوت به همکاري می در دپارتمان کارا فروش و پشتیبانی محصوالت خود عاملیت

 

 :بندي و فعالیت داشته باشندتوانند در سه بخش زیر طبقهمی ی پیام گسترشرکت مهندسهمکاران تجاري 

 :عاملیت فروش

مشتري خواهد پرداخت و پس از معرفی  بخش ویژه افراد حقیقی و حقوقی است که در آن عامل به بازاریابی و معرفی این

 .خواهد بودفتر مرکزي دآموزش و خدمات پشتیبانی بر عهده  اندازي،مشتري، عقد قرارداد, نصب و راه

 :شرایط

 هاي شغلیها و استراتژيهمسو بودن سیاست -

 دارا بودن محل کار مناسب) دفتر کار یا فروشگاه( -

 ار شهرستان یا استان محل فعالیتآشنا بودن با باز -

 دارا بودن رزومه کاري مناسب در حوزه محصوالت شرکت مهندسی پیام گستر -

 سب اجتماعیدارا بودن حسن شهرت و شرایط متنا -

 داشتن دانش کافی و برخورداي از تجربه جهت فروش محصوالت و یا ارائه خدمات -

 به دفتر مرکزي طبق فرمتهاي تعریف شده هفتگیارائه گزارشهاي  -

 ارائه تضامین مربوطه به شرکت مهندسی پیام گستر -

 :مزایا

 با ويدریافت درصدي از مبلغ قرارداد به ازاي معرفی هر مشتري و عقد قرارداد  -

 آموزش عامل فروش به منظور آشنایی با محصوالت و یا خدمات -

 مهندسی پیام گستر  قابلیت ارتقاء به نمایندگی رسمی در صورت تداوم همکاریها با حمایت شرکت -



 

 :رسمی نماینده

آموزش و پشتیبانی  نوع نمایندگی ویژه اشخاص حقوقی و شرکتها میباشد که در آن معرفی مشتري، این

 .منعقد خواهد شدمهندسی پیام گستر  ا نماینده بوده اما قرارداد از طریق شرکتمحصول ب

 :شرایط

 ت مهندسی پیام گسترپایبندي به ارزشهاي بنیادي, منشور اخالقی و اصول و قوانین کاري شرک -

 افزاريبرخورداري از دانش و تجربه کافی در زمینه آموزش و پشتیبانی محصوالت نرم -

 هاي مرتبطدارا بودن نیروهاي کافی با تخصص -

 برخورداري از شرایط محیطی و مکانی مناسب -

 گذراندن دوره یکساله عاملیت و تائید تغییر نوع فعالیت از جانب شرکت مهندسی پیام گستر -

 آشنا بودن با بازار شهرستان یا استان محل فعالیت -

 مهندسی پیام گستر دارا بودن رزومه کاري مناسب در حوزه محصوالت شرکت -

 به دفتر مرکزي طبق فرمتهاي تعریف شده هفتگیرائه گزارشهاي ا -

 ارائه تضامین مربوطه به شرکت مهندسی پیام گستر -

 :زایام

 به ازاي هر مشتري و عقد قرارداد با ويفروش و خدمات پشتیبانی دریافت درصدي از مبلغ قرارداد   -

 و توانایی پشتیبانی محصولشرکت مهندسی پیام گستروالت آموزش نیروهاي شرکت به منظور تسلط بر محص  -

 ثبت اطالعات نماینده رسمی در سایت شرکت و معرفی آن -

 قابلیت ارتقاء به نماینده انحصاري در صورت تداوم همکاریها و تایید شرکت -

 

 :مدارک مورد نیاز

 تکمیل فرم درخواست نمایندگی .1

تماي صفحات شناسنامه، پشت و روي کارت ملی، آخرین ارائه تصویر مدارک هویتی براي اشخاص حقیقی ) .2

 مدرک تحصیلی، عکس(.

ارائه تصویر مدارک هویتی و شرکتی براي اشخاص حقوقی )روزنامه رسمی، اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات  .3

تماي صفحات شناسنامه مدیرعامل، پشت و روي کارت ملی مدیرعامل ، آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل ، ،

 رعامل، لیست اعضاي هیئت مدیره(.عکس مدی

 د مالکیت و یا اجاره محل فعالیت.تصویر سن .4


