شرکت پایا کاال رسان سورین (پاکس کاال) در سراسر کشور اقدام به جذب نمایندگی فعال و انحصاری مینماید.
شرایط اعطای نمایندگی انحصاری شرکت پایا کاال رسان سورین (پاکس کاال)
الف -امکانات مورد نیاز
 -1در اختیار داشتن ملکی به مساحت حداقل  30متر مربع در یکی از خیابانهای اصلی و یا معابر پرتردد شهر با عرض حدود 10
متر در مجاورت خیابان شامل:
•
•

انبار به مساحت حداقل  20مترمربع
محل پارک و فضای باز (جهت تخلیه و بارگیری لوازم و کاالهای خریداری شده مشتریان)

ب -شرایط عمومی متقاضی
 -1حسن شهرت و خوش نام بودن متقاضی
 -2تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -3نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصالح
 -4عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
 -5داشتن تجربه کافی در امر فروش و بازاریابی لوازم خانگی
 -6دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
 -7دارا بودن حداقل  25سال و حداکثر  55سال سن
 -8دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا باالتر ( اولویت با مدارک باالتر می باشد).
سوابق  :دارا بودن تجربه و تخصص در زمینه فروش لوازم خانگی  ،تجاری و بازرگانی ،مدیریت شرکتها و مراکز خدماتی ،درغیر
اینصورت اولویت با متقاضیان دارای تحصیالت لیسانس و باالتر خواهد بود.
 -9اقامت دائم در محل مورد تقاضا
 -10داشتن توانایی مالی اولیه یا اعتبار کافی جهت (پیش پرداخت) و اخذ قرارداد با واحدهای تولیدی استان مورد تقاضا ،تامین هزینه
های نمایندگی و مدیریت نمایندگی

ج – مدارک مورد نیاز
 -1تکمیل فرم درخواست نمایندگی
 -2کپی جواز کسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی  /کپی اساسنامه ،روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص
حقوقی
 -3کپی سند مالکیت ملک مورد تقاضا یا اجاره نامه  3ساله
 -4کپی شناسنامه از تمام صفحات
 -5کپی آخرین مدرک تحصیلی
 -6کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم

 -7دو قطعه عکس  3*4یکسان ازشخص متقاضی که در سال جاری گرفته شده باشد
 -8تعداد چند قطعه عکس واضح و مشخص از امکانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
 -9نقشه شهر مورد نظر و مشخص نمودن موقعیت مکان مورد تقاضا روی آن
 - 10چک تضمین  :یک فقره چک به میزان  100میلیون تومان
 -11گردش مالی حساب بانکی متقاضی در  6ماه اخیر (شامل جمع بدهکار ،جمع بستانکار ،مانده حساب  ،معدل حساب  ،مسدودی و
)...
توضیحات:
 -1امتیاز نمایندگی در هر شهر بصورت انحصاری فقط به یک نفر (شخص حقیقی یا شرکت حقوقی) اعطاء خواهد شد.
 -2وثیقه سپاری به ارزش حداقل  10میلیون تومان در رهن شرکت پایا کاال رسان سورین (پاکس) پس از موافقت اعطای نمایندگی و
پیش از عقد قرارداد الزامی می باشد.
در شهرهای کوچک  ،مبلغ ودیعه صرف نظر از متراژ دقیق مغازه برابر با  5میلیون تومان می باشد.
مبلغ ودیعه ضمانت تحویل کاالی امانی به نماینده است و این وجه پس از اتمام یا فسخ قرارداد به هر طریق قابل استرداد میباشد .
 -3درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارک ارسالی ،از محل و امکانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد.
 -4اخذ مدارک و بازدید کارشناسان از محل و امکانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شرکت در پذیرش یا رد تقاضا
مختار خواهد بود.
 -5درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی انحصاری  ،شخص متقاضی موظف است مکان مورد نظر را طبق ضوابط شرکت
و امنیت،استانداردسازی نماید.
 -6ارائه اصل مدارک مورد نیاز به شرکت جهت تنظیم قرارداد الزامی است و پس از رؤیت و تطبیق با کپی عودت داده میشود.
( کپی برابر اصل تایید شده توسط دفاتر اسناد رسمی مورد قبول میباشد)
 -7اخذ گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی
قرداد در قالب فرمت مشخص و سربرگ شرکت پایا کاال رسان سورین ( پاکس کاال) منعقد میگردد.
نماینده قابلیت عقد قرارداد با کلیه کارخانجات  ،صاحبان مشاغل صنفی  ،خدماتی و تولیدی به منظور عرضه محصوالت آنها به بازار
با شرایط فروش اقساطی دارا می باشد.
هر شعبه نمایندگی به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال در حوزه کسب و کار سبب رونق اقتصادی و ارتقای توان خرید شهروندان شهر
مورد نظر خود می گردد.

