
 

 

 

 
 

 

 رتتجاراد کا آرشرکت وش از خذ نمایندگی فرایط اشر

 

  یط عمومی اشر: 


 ماهه 3و مایشی رت آزبه صواول مرحله در نمایندگی ي عطا،اما ت محصوالو ین شرکت ب انتخااحسن از ضمن تشکر 

 ياه لیتاعف شرتگسيستارا در شتال و اردادقر دمفا به دنبو متعهد ، بمطلو دعملکر شتندا رتصو در بعد مرحله در و دبو هداخو

 . دش دهاخو دتمدی اردادرق ، تکرش يرآو دوس ءاقتار هب  کمک و يرتجا

 .می باشد ر یافتی مختادات درپیشنهال یا قبورت در رد تجاراد کا آرشرکت  

 .می باشد رات مقر طبق ودهفزا ارزش تمالیا ختداپر و یافتدر و سمیر رفاکتو قالب در رتتجا راد کاآر شرکت يها وشفر متما

 

 ف صناو احقیقی  ص شخاایط اشر: 


 انیراسالمی ري اجمهوم لت محتردوتابعیت   -

 فعالیت محل در تشهر حسن نیز و محکومیت سابقه و يکیفر پیشینه ءسو شتناند    -

 مناسبر فتر کادن دبودارا    -

 يضایت مشتررجلب و کاال وش فرو یابی زاربان ،شناسایی مشتریازار ، سنجی باز نیازار ، بات تحقیقادر نایی اتو   -

 ئه به شرکتت و اراشاارتهیه گزدر نایی اتو   -

 رتتجا راد کاآر شرکت توسط هشد يیزر برنامه شیزموآ يها دوره در شرکت    -

 کاال شتندا دموجو و رنباا رژشا ناییاتو   -

 پرسشنامه نمایندگیم فرل ساو ارتکمیل     -
 

  حقوقی ص شخاایط اشر: 


 انیراسالمی ري اجمهوم لت محتردوتابعیت   -

 ديقتصااکد و شناسه ملی   –ساسنامه  داراي اشرکت  -

 مناسبر فتر کاد   -

 کاال شتندا دموجو و رنباا رژشا ناییاتو   -

 يضایت مشتررجلب و کاال وش فرو یابی زاربان ، شناسایی مشتریازار ، سنجی باز نیازار ، بات تحقیقاو نایی اتو   -

 ئه به شرکتت و اراشاارتهیه گزدر نایی اتو   -

 رتتجا راد کاآر شرکت توسط هشد يیزر برنامه شیزموآ يها دوره در شرکت    -

 پرسشنامه نمایندگیم فرل ساو ارتکمیل     -

 

تماس با شرکت آرکا راد تجارت :

 

 504شمالی واحد  5برج نگین رضا طبقه  41آدرس : تهران بزرگراه اشرفی اصفهانی گلستان 

 

 04411034010تلفن : 

 04411034014دورنگار : 

 info@arkarad.comایمیل : 

 www.arkarad.com: سایت 
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