پرتو صنعت کیش
توزیع کننده رسمی محصوالت ارتباطی-مخابراتی Huawei Enterprise

فرم تقاضای اخذ نمایندگی از شرکت پرتو صنعت کیش
متقاضی محترم فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید و به همراه مدارک مورد نیاز ذکر شده در بند اخر فرم به ایمیل:
 partners@pskco.netیا شارۀ فکس 021-44355611 :یا به ادرس :شهران ،میدان دوم ،خیابان یکم ،مجتمع اداری
سامان ،طبقۀ  ،4واحد  24ارسال فرمایید .برای اطالعات بیشتر میتوانید با شماره  021-44355610داخلی  130تماس
حاصل فرمایید.

مشخصات شرکت متقاضی:
نام کامل شرکت:
شماره تماس:

فکس:

وبسایت:

ایمیل:

نوع شرکت:

تاریخ تاسیس:

تاریخ شروع فعالیت:

شمارۀ ثبت:

شناسۀ ملی:

شمارۀ اقتصادی:

تعداد پرسنل فروش:

تعداد پرسنل فنی:

تعداد پرسنل اداری:

زمینه های اصلی فعالیت:

 oفروش تجهیزات اک تیو  oفروش تجهیزات پسیو  oطراحی شبکه
 oپشتیبانی شبکه

 oاجرای شبکه
 oسایر

 oخدمات پس از فروش  oاموزش

توضیح:
مشتریان فعلی شرکت:

 oشرکتهای دولتی
 oوزارتخانهها

 oشرکتهای خصوصی  oشرکتهای همکار
 oدانشگاهها

 oبانکها

 oاشخاص
 oصنایع دیگر

توضیح:
درامد شرکت از فروش تجهیزات شبکه طی سال مالی گذشته ( به میلیون تومان):
 oبین  100تا 200

 oزیر 100

 oبین  200تا 500

 oبین  500تا 1میلیارد

 oبیش از  1میلیارد تومان

درامد کلی شرکت طی سال مالی گذشته:
عضو کدام مرکز هستید؟

 oشورای عالی انفورماتیک

 oسازمان نظام صنفی رایانه

 oاتحادیه ماشینهای اداری

امکان ارائۀ تضمین

 oچک

 oسفته

 oضمانت بانکی

ایا تا به حال نمایندۀ شرکت دیگری بوده اید؟
نام شرکت

مدت زمان همکاری

نام تجهیزات
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شماره تماس
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مشخصات محل شرکت متقاضی:
استان:

کد پستی:

شهر:

ادرس پستی :1
ادرس پستی :2
متراژ انبار (در صورت وجود انبار جداگانه):

متراژ محل فعالیت شرکت:
نوع مالکیت محل شرکت o :استیجاری
نوع کاربری محل شرکت:

 oتجاری

 oمالکیت

 oسرقفلی

 oسایر /توضیح:

 oاداری

 oمسکونی

 oسایر /توضیح:

اطالعات مدیرعامل شرکت متقاضی:
نام مدیر عامل:
شمارۀ شناسنامه:

نام پدر:
محل صدور:

تاریخ تولد:
کد ملی:
ایمیل:

تحصیالت:

سابقۀ فعالیت:

شمارۀ همراه:

شماره تماس ضروری:

ادرس منزل:

اطالعات حساب جاری شرکت متقاضی:
لطفا پیش از ارسال فرم با بانک خود جهت پاسخ به استعالم وضعیت حساب زیر هماهنگی الزم را به عمل اورید.
نام بانک:

کد شعبه:

نام شعبه:

نام مسئول شعبه:

شماره حساب شرکت:

به این وسیله شرکت پرتو صنعت کیش را مجاز میدانیم
این جانبان (نام صاحبان حساب):
که در خصوص حساب معرفی شده ،از بانک استعالم و در مورد اعتبار حساب و مدت افتتاح ان از بانک سوال نماید.
امضا:
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اطالعات حساب جاری ضمانت شرکت متقاضی (در صورت انتخاب ضمانت بانکی):
لطفا پیش از ارسال فرم با بانک خود جهت پاسخ به استعالم وضعیت حساب زیر هماهنگی الزم را به عمل اورید.
نام بانک:

کد شعبه:

نام شعبه:

شماره حساب جاری:

نام مسئول شعبه:

به این وسیله شرکت پرتو صنعت کیش را مجاز می-
این جانبان (نام صاحبین حساب):
دانیم در خصوص حساب معرفی شده ،از بانک استعالم و در مورد اعتبار حساب و مدت افتتاح ان از بانک سوال نماید.
امضا:

اطالعات سفارش و تحویل کاال در شرکت متقاضی:
نام سفارش دهندۀ مجاز:

سمت:

شمارۀ همراه:

نام تحویل گیرندۀ مجاز:

سمت:

شمارۀ همراه:

ادرس دقیق محل تحویل کاال:
استان:

کد پستی:

شهر:

ادرس پستی:

مدارک مورد نیاز ضمیمه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

کپ ی روزنامۀ رسمی تاسیس و اخرین تغییرات شرکت
کپ ی اساس نامۀ شرکت
کپ ی شناسنامه و کپ ی پشت و روی کارت ملی مدیر عامل
کپ ی سند مالکیت یا کپ ی اجاره نامۀ شرکت
کپ ی هرگونه تاییدیه یا مجوز اخذ شده مانند گواهی رتبه در شورای عالی انفورماتیک ،گواهی عضویت در صنف رایانه و غیره
کپ ی از جواز نمایندگی در صورت اخذ نمایندگی دیگر شرکتها

در تاریخ
به عنوان مسئول شرکت
به شمارۀ ملی
فرزند
اینجانب
فرم تقاضای اخذ نمایندگی را شامل سه صفحه تکمیل نموده ،صحت اطالعات مندرج را تایید میکنم .در ضمن هرگونه تغییر در
اطالعات فرم را به صورت ک تبی با مهر و امضای مدیر عامل به اطالع شرکت پرتو صنعت کیش خواهم رساند.
امضا و مهر شرکت:
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