
 گروه صنعتی تکنو او  Cگرید    نمایندگی اعطایشرایط 

 

را تا انتها ادامه  ثبت نام فرایند و  ل یتکم را  فرم مربوطه یستیبا ل یذ طی ضمن دارا بودن شرا یندگینما افتیجهت درمتقاضیان عزیز  

 .دهند

 .شرایط عمومی

 . ران یا ی اسالم یدولت جمهور تیتابع. 1

 کشور. یرسم انیاز اد  یک ی  ایاعتقاد به اسالم . 2

 الکل و   به مواد مخدر ادیعدم اعت. 3

 ی فریک نهی شینداشتن سوء پ. 4

 ی متقاض یسال برا  55تا  3۰  نیارا بودن سن بد. 5

 اقامت دائم در محل مورد تقاضا. 6

 )برای آقایان(  داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم. 7

 در شهر مورد نظر شهرتحسن  داشتن . 8

 ی ارتباط با مشتر  ی برقرار ییداشتن حسن اخالق و توانا. 9

 . عدم حجر 1۰

 شرایط اختصاصی 
 الزامی است.    2یا  1دارا بودن یکی از شرایط بندهای 

  یا معماری ناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانش. داشتن حداقل مدرک کار1

های ال اس اف ندارند بایستی در یک دوره آموزشی  و آشنایی کافی با سازه  باشندیهای فوق ممتقاضیانی که فارغ التحصیل رشته

 برای فراگیری دانش الزم در حوزه ساخت مدرن شرکت نمایند. 

   سال در زمینه ساخت و ساز خشک 5داشتن سابقه کار حداقل . 2

ساختمان و شهرسازی و همچنین مجوزهای الزم برای احداث بنا در مناطق مختلف )درون شهری و    و مقررات  نیبا قوان  ییآشنا.  3

 حومه شهر(.  

 شرکت  یو اخالق یفینمودن فرم تعهدنامه نظام نامه ک لیتکم . 4

 شیوه گریدبندی نمایندگان 

شرکت نوردکاران فوالد غرب   مدت توسطدر این    گردد.  اعطا میماه به صورت آزمایشی    6  به مدت  متقاضیبه    Cنمایندگی گرید  

مدت یک  به  تعیین شده و    Cیا     Bیا    Aنمایندگی  گرید  گیرد در صورت دریافت امتیاز حد نصاب از ارزیابی،  میمورد ارزیابی قرار  

اعمال شرکت های فروش عاملیت  رایب تعیین شدههای قیمت ،فروش یهامتی، قآزمایشی ماه 6مدت  یدر ط  .سال تمدید می گردد

و قیمت فروش متناسب با هر   شده اعطا Cیا  Bیا  Aنمایندگی با گرید بندی زیر و دستهمشتری  فروشحجم  بر حسب .خواهد شد

 : شودگرید اعمال می

 گردد اعطا می Cتن باشد نمایندگی  5کمتر از   به طور میانگین فروشالف( حجم 

 گردد اعطا می Bتن باشد نمایندگی  15الی   5مابین  به طور میانگین  فروشب( حجم 



 گردد اعطا می  Aتن باشد نمایندگی  15باالتر از به طور میانگین  فروشحجم  ج(

تن به صورت ماهانه باشد، نمایندگی انحصاری در استان    3۰ماه باالتر از    6ماهه فروش نمایندگی در طی    6در صورتی که میانگین  د(  

 گردد.ل استقرار نمایندگی اعطا میمح

ماه پس از اخذ نمایندگی( از میزان    6)میانگین فروش در    یکه پس از اعطای نمایندگی، میانگین فروش ماهیانه نمایندگاندر صورت

امتیاز و    دینمایمورد نظر م  یا شهر  در استان  یمواز  یندگیاخذ نما  بهاقدام    گروه صنعتی تکنو او  معین شده در بندهای فوق تنزل یابد

 فعالیت خواهد نمود.  یانحصار ی ندهی نه نما وفروش  تیعامل به عنوان تنها  شود و ایشاننمایندگی از نماینده محترم سلب می

 تعهدات نمایندگی
ذیل این قرار داد ها کلیه موارد ذکر شده در مالحظات فنی ذکر شده در  نمایندگی ملزم است تا در فروش و نصب و اجرای سازه.  1

 را به دقت و درستی در نظر گیرد. 

گردد شیوه فروش و بازاریابی متناسب با انتخاب نمایندگان خواهد  می  ارائه  نمایندگی  عالمت ثبت شده    باها  سازه  نظر به اینکه.  2

 بود.

 ها و اشخاص شرایط همکاری اعتباری نمایندگی
ماهه همکاری با گروه صنعتی تکنواِو )شرکت فوالد غرب( جهت خرید اعتباری، این    3در صورت درخواست نمایندگی پس از دوره  

 باشد. پذیر میدرصد امکان 2الی   1.8ماهه با سود ماهانه  6الی  1های  LCامر با 

 ها.مشوق
 هاآموزش نصابان معرفی شده از سوی کلیه نمایندگی. 1

 های اجتماعی تکنو او های تبلیغاتی نمایندگان با ذکر نام و آدرس در وبسایت و شبکهگذاری نمونه کارها و فایلاشتراک. 2

 های تبلیغاتی برای جذب مشتریان به نمایندگانارائه مشاوره. 3

 آموزش دانش مورد نیاز در حوزه ساخت و ساز مدرن و قوانین مربوطه به کلیه نمایندگان. 4

 مشاوره عمرانی در صورت لزومارائه  . 5

 معرفی نمایندگان فروش شهرها در وبسایت رسمی شرکت. 6

 هاثبت نام و لوگوی رسمی نمایندگان بر روی سازه. 7

 ها و ...های آموزشی کلیه امور مربوط به نصبیات و پوششارائه فایل. 8

 لف های مختاندیشی ساالنه با حضور نمایندگان شهربرگزاری جلسات هم. 9

 مالحظات فنی

 ها پس از تحویل صحیح سازه. حمل و نگهداری 1

ها هیچ مسئولیتی در قبال نصب، پرسنل نصب،  پس از تحویل سازه   )تکنو او  هانصب استاندارد سازه  فونداسیون ودقیق  . اجرای  2

 ( یب طرح را ندارداسکان پرسنل نصب، بیمه حوادث کارگاهی، هزینه و مسئولیت تغییر کاربری و تغییرات پس از تصو

 ای مطابق مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است. های سازه و پوششDry wall های . در احداث بناها استفاده از پوشش3

 الزم.  مدارک

   شناسنامه  یو کپ اصل ➢

   یلیمدرک تحص یو کپ اصل ➢



 خدمت   انیکارت پا یو کپ اصل ➢

 شده()پشت نویسی   یازشخص متقاض  کسانی 3*4قطعه عکس  3 ➢

 ارائه درخواست کتبی برای اعطای نمایندگی  ➢

 . حاتیتوض

 .اعطاء خواهد شد ی یا یک شرکتقینفر شخص حق  کیفقط به  یندگینما ازیامت .1

 . شودیعودت داده م یبا کپ قیو تطب   تیاست که پس از رؤ  یقرارداد الزام می به شرکت جهت تنظ ازیارائه اصل مدارک مورد ن. 2


