فرم درخواست نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
محصوالت انرژی استار
بسمه تعالی
مجموعه انرژی استار ،ارائه دهنده محصوالت و خدمات تخصصی بهینه سازی مصرف انرژی و مجری راهکارهای
بهرهوری انرژی در بخش ساختمان می باشد .این مجموعه با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب و با سابقه و با
شناسایی و ارزیابی محصوالت مختلف در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و با هدف ایجاد شبکه ای جامع و یکپارچه در
این حوزه ،از افراد و شرکت های توانمند در سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد.
نام شرکت  /فروشگاه:

تاریخ :

نام و نام خانوادگی مدیر عامل/صاحب مجموعه:

تاریخ تأسیس:

موضوع و زمینه فعالیت:

مالکیت شرکت  /فروشگاه  :خصوصی □
تجاری □
موقعیت محل فعالیت:
نوع تملک محل فعالیت :سرقفلی □

دولتی □
اداری □
شخصی □

تعاونی □
مسکونی □
استیجاری□

سایر □
سایر □
سایر □

آدرس کامل پستی:
شماره تلفن:

شماره فکس:

کد پستی:

آدرس پست الکترونیکی:

تعداد پرسنل بخش فروش و خدمات پس از فروش:

تعداد کل پرسنل:

تعیین محصوالت:
با توجه به تخصص و موضوع فعالیت و امکانات موجود ،متقاضی فعالیت بر روی کدام محصوالت هستید.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

محصوالت خورشیدی (سیستم الکتریکی)
محصوالت خورشیدی (سیستم آبگرم خورشیدی)
ادوات کنترل دما (شیر ترموستاتیک ،ترموستات فن کوئل ،ترموستات کولر آبی)
کنترل هوشمند موتورخانه
کاهنده مصرف برق کولر گازی
برچسب عایق حرارتی شیشه
تجهیزات الکتریکی (باالست الکترونیکی ،سنسور روشنایی ،چراغ سنسوردار ،LED ،المپ فلورسنت )T8
تاسیسات نوین حرارتی و برودتی ( ،GHPدیگ چگالشی ،شیر باالنس)
عایقکاری ساختمان و تاسیسات
برگزاری دوره های آموزشی
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فرم درخواست نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش
محصوالت انرژی استار
آیا نمایندگی خدمات پس از فروش کاالهای مرتبط را به عهده دارید؟نام و مدت زمان فعالیت را توضیح دهید.

چنانچه نمایندگی های دیگری در زمینه فروش و خدمات پس از فروش سایر کاالها دارید لطفاً با ذکر نام ببرید.

چه کاالها و خدمات دیگری عرضه می نمائید؟

به طور تقریبی در یک ماه قادر به فروش چه میزان محصوالت هستید؟

آیا تابلو سر در محل فعالیتتان مربوط به برند خاصی می باشد؟

مدارک مورد نیاز:
عکس از دورنمای محل فعالیت
عکس از داخل شرکت  /فروشگاه
کپی شناسنامه مدیرعامل
یک قطعه عکس  ( 3 × 4مدیر عامل  /صاحب مجموعه متقاضی )
کپی جواز کسب (فروشگاه)
کپی آگهی تأسیس (شرکت)
رزومه فعالیت (شرکت)
امضاء مدیر عامل:

مهر شرکت:

لطفاً پس از تکمیل ،فرم مربوطه را به همراه سایر مدارک مورد نیاز از طریق پست پیشتاز به آدرس  :تهران -
خیابان کارگر شمالی  -خیابان فرصت شیرازی  -پالک  - 9طبقه  – 4گروه مهندسی انرژی استار ارسال و یا تصویر
مدارک فوق را به آدرس  info@energystar.irارسال نمایید.
تلفکس 828-00955988 :

کدپستی 8480084055 :
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