شرایط اعطای نمایندگی گرید  Cگروه صنعتی تکنو او

متقاضیان عزیز جهت دریافت نمایندگی ضمن دارا بودن شرایط ذیل بایستی فرم مربوطه را تکمیل و فرایند ثبت نام را تا انتها ادامه
دهند.

شرایط عمومی.
 .1تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران.
 .2اعتقاد به اسالم یا ی کی از ادیان رسمی کشور.
 .3عدم اعتیاد به مواد مخدر و الکل
 .4نداشتن سوء پیشینه کیفری
 .5دارا بودن سن بین  3۰تا  55سال برای متقاضی
 .6اقامت دائم در محل مورد تقاضا
 .7داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برای آقایان)
 .8داشتن حسن شهرت در شهر مورد نظر
 .9داشتن حسن اخالق و توانایی برقراری ارتباط با مشتری
 .1۰عدم حجر

شرایط اختصاصی
دارا بودن یکی از شرایط بندهای  1یا  2الزامی است.
 .1داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران یا معماری
متقاضیانی که فارغ التحصیل رشتههای فوق میباشند و آشنایی کافی با سازه های ال اس اف ندارند بایستی در یک دوره آموزشی
برای فراگیری دانش الزم در حوزه ساخت مدرن شرکت نمایند.
 .2داشتن سابقه کار حداقل  5سال در زمینه ساخت و ساز خشک
 .3آشنایی با قوانین و مقررات ساختمان و شهرسازی و همچنین مجوزهای الزم برای احداث بنا در مناطق مختلف (درون شهری و
حومه شهر).
 .4تکمیل نمودن فرم تعهدنامه نظام نامه کیفی و اخالقی شرکت

شیوه گریدبندی نمایندگان
نمایندگی گرید  Cبه متقاضی به مدت  6ماه به صورت آزمایشی اعطا می گردد .در این مدت توسط شرکت نوردکاران فوالد غرب
مورد ارزیابی قرار می گیرد در صورت دریافت امتیاز حد نصاب از ارزیابی ،گرید نمایندگی  Aیا  Bیا  Cتعیین شده و به مدت یک
سال تمدید می گردد .در طی مدت  6ماه آزمایشی ،قیمتهای فروش ،قیمتهای تعیین شده برای عاملیتهای فروش شرکت اعمال
خواهد شد .بر حسب حجم فروش مشتری و دستهبندی زیر نمایندگی با گرید  Aیا  Bیا  Cاعطا شده و قیمت فروش متناسب با هر
گرید اعمال میشود:
الف) حجم فروش به طور میانگین کمتر از  5تن باشد نمایندگی  Cاعطا میگردد
ب) حجم فروش به طور میانگین مابین  5الی  15تن باشد نمایندگی  Bاعطا میگردد

ج) حجم فروش به طور میانگین باالتر از  15تن باشد نمایندگی  Aاعطا میگردد
د) در صورتی که میانگین  6ماهه فروش نمایندگی در طی  6ماه باالتر از  3۰تن به صورت ماهانه باشد ،نمایندگی انحصاری در استان
محل استقرار نمایندگی اعطا میگردد.
در صورتیکه پس از اعطای نمایندگی ،میانگین فروش ماهیانه نمایندگان (میانگین فروش در  6ماه پس از اخذ نمایندگی) از میزان
معین شده در بندهای فوق تنزل یابد گروه صنعتی تکنو او اقدام به اخذ نمایندگی موازی در استان یا شهر مورد نظر مینماید و امتیاز
نمایندگی از نماینده محترم سلب میشود و ایشان تنها به عنوان عاملیت فروش و نه نماینده ی انحصاری فعالیت خواهد نمود.

تعهدات نمایندگی
 .1نمایندگی ملزم است تا در فروش و نصب و اجرای سازه ها کلیه موارد ذکر شده در مالحظات فنی ذکر شده در ذیل این قرار داد
را به دقت و درستی در نظر گیرد.
 .2نظر به اینکه سازهها با عالمت ثبت شده نمایندگی ارائه می گردد شیوه فروش و بازاریابی متناسب با انتخاب نمایندگان خواهد
بود.

شرایط همکاری اعتباری نمایندگیها و اشخاص
در صورت درخواست نمایندگی پس از دوره  3ماهه همکاری با گروه صنعتی تکنواِو (شرکت فوالد غرب) جهت خرید اعتباری ،این
امر با  LCهای  1الی  6ماهه با سود ماهانه  1.8الی  2درصد امکانپذیر میباشد.

مشوقها.
 .1آموزش نصابان معرفی شده از سوی کلیه نمایندگیها
 .2اشتراکگذاری نمونه کارها و فایل های تبلیغاتی نمایندگان با ذکر نام و آدرس در وبسایت و شبکههای اجتماعی تکنو او
 .3ارائه مشاورههای تبلیغاتی برای جذب مشتریان به نمایندگان
 .4آموزش دانش مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز مدرن و قوانین مربوطه به کلیه نمایندگان
 .5ارائه مشاوره عمرانی در صورت لزوم
 .6معرفی نمایندگان فروش شهرها در وبسایت رسمی شرکت
 .7ثبت نام و لوگوی رسمی نمایندگان بر روی سازهها
 .8ارائه فایلهای آموزشی کلیه امور مربوط به نصبیات و پوششها و ...
 .9برگزاری جلسات هماندیشی ساالنه با حضور نمایندگان شهرهای مختلف

مالحظات فنی
 .1حمل و نگهداری صحیح سازهها پس از تحویل
 .2اجرای دقیق فونداسیون و نصب استاندارد سازهها (تکنو او پس از تحویل سازهها هیچ مسئولیتی در قبال نصب ،پرسنل نصب،
اسکان پرسنل نصب ،بیمه حوادث کارگاهی ،هزینه و مسئولیت تغییر کاربری و تغییرات پس از تصویب طرح را ندارد)
 .3در احداث بناها استفاده از پوششهای  Dry wallو پوششهای سازهای مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
مدارک الزم.
➢ اصل و کپی شناسنامه
➢ اصل و کپی مدرک تحصیلی

➢ اصل و کپی کارت پایان خدمت
➢  3قطعه عکس 3*4یکسان ازشخص متقاضی (پشت نویسی شده)
➢ ارائه درخواست کتبی برای اعطای نمایندگی
توضیحات.
 .1امتیاز نمایندگی فقط به یک نفر شخص حقیقی یا یک شرکت اعطاء خواهد شد.

 .2ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است که پس از رؤیت و تطبیق با کپی عودت داده میشود.

