آیین نامه اعطای نمایندگی
موسسه رویان صنعت طبرستان

 .1مقدمه:
موسسه رویان صنعت طبرستان با توجه به سند چشمانداز خود ،نمایندگی خود را به مجموعههای
متقاضی و عالقمند که دارای شرایط این آییننامه میباشند ،اعطا میکند .هدف اصلی از اعطای
نمایندگی ،ارائه خدمات بهتر در مناطق مختلف میباشد و نمایندگیهای این مجموعه نیز میبایست
این امر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.
این آییننامه در برگیرنده شرایط و ضوابط نمایندگی می باشد:

 .2خدمات موسسه:
خدمات ارائه شده توسط موسسه رویان صنعت طبرستان به نماینده خود به شرح زیر میباشد:
اعطای نمایندگی در محدوده جغرافیایی مورد توافق و ارجاع مشتریان منطقه مورد نظر به نماینده.
اعالم مشخصات نماینده در سایت رسمی موسسه.
ارائه هرگونه کمک و مشاوره در جهت بهبود روند کار در زمینه فروش و امور بازاریابی.
اولویت نماینده در استفاده از خدمات موسسه.
تهیه و ارسال محصوالت با لحاظ نمودن تخفیف نمایندگی.

 .3وظایف نمایندگی:
وظایف نماینده موسسه در منطقه مورد نظر به شرح زیر میباشد:
ایجاد سیستم فروش ،بازاریابی و تبلیغات موثر جهت فروش محصول.
پیشبینی فروش در آینده مطابق برنامه زمانبندی و هماهنگی با بخش تولید.

شرکت در نمایشگاه های مرتبط و یا برگزار ی سمینار آموزشی در منطقه مورد نظر.
حضور در جلسات آموزشی و توجیهی هماهنگ شده توسط دفتر مرکز ی و آموزش کارمندان و
کارشناسان.
ارائه گزارش ماهانه به دفتر مرکز ی ،پایش منطقه و جلوگیر ی از کپیبردار ی غیر قانونی از محصوالت
شرکت.
تبعیت از قوانین مالی شرکت در خصوص پرداختها.
رعایت حداقل فروش در فصل و سال مطابق با قوانین داخلی شرکت.
نماینده ملزم به رعایت کلیه قوانین و ارزشهای جار ی در چهارچوب قوانین کشور جمهور ی اسالمی
ایران میباشد.

 .4قوانین داخلی شرکت:
قوانین داخلی شرکت که مربوط به بخش نمایندگی میگردد به شرح زیر میباشد:
نماینده میبایست از برند رویان صنعت طبرستان در تبلیغات خود استفاده نماید.
بنابر سیاستهای تعریف شده ،قیمت فروش محصوالت شرکت در سراسر کشور یکسان بوده و
شرکت به نماینده تخفیفی با توجه به عملکرد نمایندگی خواهد داد.
قیمت محصوالت شرکت دربازههای زمانی مشخص به روز شده و نماینده موظف به تبعیت از آن
میباشد.
حضور شرکت در نمایشگاهها و غرفه ساز ی میبایست با هماهنگی دفتر مرکزی صورت پذیرد.
نماینده میبایست درخواست محصوالت مورد نیاز خود ،حداکثر هر سفارش و حداقل فاصله بین
سفارشها را با دفتر مرکز ی هماهنگ نماید.
کلیه هزینههای بازاریابی ،فروش ،تبلیغات ،برگزار ی و یا حضور در نمایشگاه ،بر عهده نماینده
میباشد.
نماینده حق فروش محصوالت به مناطق دیگر کشور را ندارد و در صورتی که نیاز به این امر باشد،
هماهنگی و توافق با نماینده منطقه دوم و هماهنگی با دفتر مرکزی الزامی میباشد و در صورتی
که کار مربوط به منطقه ای باشد که در آن استان نمایندگی اعطا نشده است ،هماهنگیها با دفتر
مرکز ی موسسه صورت میپذیرد.

 .5شرایط اخذ نمایندگی:
اشخاص حقیقی و یا حقوقی با زمینه کار ی دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت مرتبط در
زمینه خدمات و محصوالت موسسه میتوانند درخواست نمایندگی خود را ارایه دهند.
دارا بودن حداقل  18و حداکثر  65سال سن
دارا بودن توان جسمي و روحي الزم و عدم اشتهار به فساد اخالقي و مالي.
عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
اقامت دائم در محل مورد تقاضا
دراختیار داشتن فروشگاه ،نمایشگاه ،دفتر کار یا انبار با حداقل فضای مناسب و مرتبط با محصالت
و خدمات موسسه.
فضاي نمايش ،پذیرش مشتريان ،مشاوره و تعمیرات و تجهیزات فنی و تخصصی مورد نیاز آن در
هماهنگی با دفتر مرکزی
استخدام افراد مورد نیاز با توجه به خدمات ارائه شده از طرف نمایندگی که این افراد میبایست
دارای سابقه مناسب و مرتبط باشند.
نماینده میبایست توان مالی الزم را جهت خرید محصوالت از دفتر مرکز ی داشته باشد و بتواند با
توجه به حجم محصوالت درخواستی و مطابق قوانین مالی داخلی شرکت اصلی هزینه محصوالت
را پرداخت نماید.
نماینده ملزم به ارایه تضمین های الزم در عمل به تعهدات میباشد و حق نمایندگی سالیانه در
هماهنگی با دفتر مرکز ی تعیین خواهد شد.

 .6مدارک مورد نیاز:
فرم تکمیل شده درخواست نمایندگی
کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
کپی اساسنامه ،روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی بهمراه کپی تمام
صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت های موقت یا دایم

کپی آخرین مدرک تحصیلی
یک قطعه عکس  3*4رنگی جدید
مشخص نمودن موقعیت مکانی محل مورد تقاضا در نقشه شهر
عکس به تعداد کافی از محل مورد تقاضا و امکانات موجود از زوایای مختلف
کپی سند ملک یا اجاره نامه
گردش مالی حساب بانکی متقاضی در  6ماه اخیر
گواهی عدم سوء پیشینه بنا به تصدیق مراجع ذیصالح در صورت نیاز
گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع ذیصالح در صورت نیاز

 .7مراحل صدور و روش انجام کار نمایندگی:
متقاضی باید مدارک الزم جهت درخواست نمایندگی را طبق مندرجات در همین آئین نامه آماده
و به آدرس مرکز ارسال نماید.
پس از بررسی توسط کارشناسان مرکز ،در صورت تایید ،گواهی اعطای نمایندگی برای متقاضی صادر
می گردد.
نماینده پس از دریافت گواهی نمایندگی و تایید محل توسط کارشناسان مرکز می تواند فعالیت
خود را آغاز نماید.

