
: نماینذگی متقاضی مشخصات

:  قانونی ىای مجوز 

: فعالیت نوع 

 فعالیت سابقو 

: داسیذ ُوکبسی آًبى ثب کَ هؼتجشی کٌٌذگبى تْلیذ  

4اص 1 صفذَ

:  ؽشکت ثجت ؽوبسٍ  :  ؽشکت ًبم  :  ؽشکت ثجت تبسیخ 

: کٌٌذٍ صبدس صٌفی ّادذ : اًقضبء تبسیخ

:  هذصْالت ًبم  کٌٌذٍ ّاسد کٌٌذٍ صبدس کٌٌذٍ تْلیذ

:  هذصْالت ًبم  کٌٌذٍ تْصیغ

: جْاص ؽوبسٍ :  جْاص صذّس تبسیخ

:  تْلذ هذل :  تْلذ تبسیخ :پذس ًبم : خبًْدگی ًبم ّ ًبم 

:  عوت : هلی کذ   :  ّظیفَ ًظبم ّضؼیت  :  تبُل ّضؼیت 

:  ؽشّع تبسیخ  عبل هبٍ

:  تلفي :  آدسط 

:  ایویل 

:  هْثبیل 

: عبیش  کغت جْاص ؽذٍ ثجت ؽشکت

ُوکبسی قطغ ػلتُوکبسی خبتوَ تبسیختْلیذی هذصْل ًبمکٌٌذٍ تْلیذ ًبم ُوکبسی ؽشّع تبسیخ

11



 تجاری محل مشخصات 

 تجاری محل ارتباطی وسائل 

خیش  ثلَ

 ثبال  پبییي

خیش  ثلَ

خیش  ثلَ

خیش  ثلَ

صى  هشد

 سیستمی دفتش

 فروشگاه فضای متراژ 

استفبع ػشض طْل استفبع ػشض طْل استفبع ػشض طْل استفبع ػشض طْل استفبع ػشض طْل

 توجو

4اص 2 صفذَ

: پشعٌل تؼذاد  :  صى تؼذاد:                     هشد تؼذاد : فشّؽگبٍ هغئْل ًبم 

:افضاس ًشم ًبم  ? اعت دغبثذاسی عیغتن داسای فشّؽگبٍ آیب 

: ًوبییذ رکش سا خْد فشّؽگبٍ اهتیبص 

؟ ثبؽذ هی دس عش تبثلْ داسای تجبسی هذل آیب 

 پالعتیک ًئْى ثٌش فیظ فلکغی فلضی

؟ اعت ثبص هزُجی غیش تؼطیل ایبم دس فشّؽگبٍ آیب 

09021888180    تلگشام         info@ituk.com:   ایویل آدسط ثَ فشّؽگبٍ داخلی ًوبی اص ػکظ اسعبل  

 عشقفلی اعتیجبسی:  هبلکیت ًْع

: آهپش  ؟ اعت فبص عَ ثشق داسای فشّؽگبٍ آیب 

؟ اعت خبصی ثبسگیشی ّ تخلیَ اثضاس داسای تجبسی هذل آیب 

؟ اعت طجقبت دس هذصْل اًجبس داسای تجبسی هذل آیب 

: ؽشاکت دسصذ   ؽشاکت هبلکیت

: هبلک ًبم : تجبسی هذل ًبم 

:  کف پْؽؼ :  کل هتشاژ 

:ایٌغتبگشام : فکظ 

؟ ثبؽذ هی هذل دس هؾتشی ثَ ثبس تذْیل ًقلیَ ّعیلَ داسای فشّؽگبٍ آیب 

 ثشقی دسة؟ ثشاعت چٌذ فشّؽگبٍ : دٌَُ تؼذاد 

: تلفي 

دفتشکبس اثؼبد اًجبس اثؼبد ثبلکي اثؼبد فشّؽگبٍ اثؼبد
 دس عش تبثلْ اثؼبد

فشّؽگبٍ

:  دیْاسُب پْؽؼ 

:عبیت 

: ّعیلَ ًْع 

هؼوْلی دسة

:  ایویل 

:.عبیش 

........... تب.........  عبػت اص ظِش ثؼذاص.........   تب........  عبػت اص صجخ:  فشّؽگبٍ کبس عبػت 

: تلگشام 

:  ؽِش/  اعتبى 
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 تجاری محل خیابان مشخصات 

 ثلَ  خیش

 ثلَ  خیش

 ثلَ  خجش

 ثلَ  خیش

:  کروکی 

توجو

4اص 3 صفذَ

09021888180 تلگشام         info@ituk.com:   ایویل آدسط ثَ فشّؽگبٍ ثیشًّی ًوبی اص ػکظ اسعبل  

: تقشیجی فبصلَ  ؟ داسد ّجْد ُوکبس صٌف فشّؽگبٍ ثَ هٌتِی خیبثبى دس آیب 

: ُوکبس فشّؽگبٍ تب فبصلَ .کٌیذ رکش سا ُوکبس  فشّؽگبٍ ًبم 

: ًوبییذ رکش لطفب ؟ داسد قشاس خبصی صٌف ثْسط  هٌطقَ دس فشّؽگبٍ آیب 

 دّطشفَ

: سّ پیبدٍ هتشاژ :  خیبثبى ػشض 

؟ داسد ّجْد هوٌْع تْقف تبثلْ فشّؽگبٍ جلْ آیب 

 کٌیذ رکش سا هجبص عبػبت ؟ داسد ّجْد عبػتی هٌجغ ثبسگیشی ّ تخلیَ جِت ایب 

 یکطشفَ تشدد کن  پشتشدد

اصلی فشػی: خیبثبى ًبم : ؽِش/ اعتبى ًبم 
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 ایتوک شرکت با آشنایی نوع 

□ ُوکبس فشّؽگبٍ دس هذصْل اص ثبصدیذ

 هؼبًّتی ّ هذیشیتی

 اعت ثشخْسداس ؽوب ثشای ثبالتشی اُویت اص هْضْػبتی چَ هذصْل اًتخبة دس 

? ایذ داشتو فعالیت سازمانی ىای فروش در آیا

.ثبؽذ هی الضاهی جبسی دغبة ؽوبسٍ هؼشفی ّ اسائَ اػتجبسی خشیذ صْست دس 

□ تِشاى 2018 ُبفکظ الوللی ثیي ًوبیؾگبٍ اص ثبصدیذ□ ایتْک عبیت اص ثبصدیذ

هجلی جلْ هجلتبؽْاًتظبس

؟ ُغتیذ خشیذ سّػ کذام ثَ هٌذ ػالقَ 

? ُغتیذ ایتْک هذصْل خبًْادٍ کذام ثَ هٌذ ػالقَ 

 کبسهٌذی

4اص 4 صفذَ

صٌذّقذاسی کٌفشاًغیاّپي آهْصی داًؼ

سّصٍ 60 عٌذ50%   

 خصْصی ُبی ؽشکت

 هبلی هْعغبت ّ ُب ثبًک

: ًبم رکش ثب 

: ًبم رکش ثب 

: ًبم رکش ثب 

 عْد دبؽیَ فقظ قیوت فشّػ اص پظ خذهبت کیفیت

 دّلتی اسگبًِبی

 فشّػ ّیژٍ ُبی طشح سّصٍ 60 عٌذ
ًقذی50%      



دغبة صبدت ًبمؽؼجَ دغبة افتتبح تبسیخ جبسی دغبة ؽوبسٍ  ثبًک ًبم

□  آصهبیؾگبُی

ّیضیتْس
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