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 مجوز کسب یا پروانه معتبر  و دارای حسن شهرت در راستای فروش      حقوقی  دارای     حقیقی یا    می بایست ، شخصیت   نماینده   - 1   

 محصوالت مرتبط با سیستمهای سقف و دیوار کاذب باشد .    

 نماینده می بایست دارای دفتر کار موجه و فضای انبار محصوالت )مورد تایید کارشناس شرکت(  باشد . - 2

 قابلیت پرداخت تضامین کافی مورد نیاز شرکت و همچنین حساب بانکی قدرت مالی متقاضی در خصوص درخواست مورد نظر و  -   3

 معتبر از شروط شرکت برای همکاری فی مابین است .   

 .توان کافی جهت خرید و توزیع محصوالت شرکت هامون پروفیل طبق مقدار تعیین شده توسط کارشناسان شرکت- 4   

 ، چنانچه نماینده به تعهدات خود پایبند باشد قرارداد قابلیت تمدید گردد  مدت  قرارداد نمایندگی به صورت یکساله تنظیم می  - 5

 را دارا  خواهد بود.   

 ، در سراسر کشور یکسان میباشد ،  این لیست توسط  واحد  بازرگانی  در اختیار  نمایندگان قرار می گیرد   لیست قیمت شرکت  - 6

 لیست قیمت  روز شرکت مبادرت به فروش محصوالت نمایند .   و نمایندگان موظف  می باشند که با    

 بستگی  به فواصل آنها  به کارخانه و میزان کارکرد   تخفیفات  لحاظ شده  توسط  شرکت  برای  نمایندگی در استانهای  مختلف ، -   7

 نمایندگی دارد.   

 ذکر میشود که مبنای ادامه همکاری ، توزیع سقف   یکی از بندهای قرارداد     است که در   خرید نمایندگی در ماه مقداری     حداقل- 8

 ماهه خواهد بود . 4ین توزیع محصوالت ، فواصل  تعیین شده و پایبند بودن به مفاد آن می باشد. خاطر نشان می گردد مالک میانگ  

 و نحوه کارکرد خود را با خرید محصوالت شرکت به اثبات    در بدو ورود ، نماینده می بایست چند  ماه به صورت آزمایشی  میزان- 9

 برساند.   

 د  محصوالت  شرکت  و همچنین  تبلیغ تعهد  اخالقی  نماینده  در قبال  منافع  شرکت ،  متقاعد کردن  پروژه ها  در قبال  خری - 10

 محصوالت  در جهت توزیع  بیشتر در پروژه های پیشنهادی، از اجزا اصلی قرارداد فی مابین است.     
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