شرکت صنایع آموزشی (تاسیس  )1354متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان ،با هدف ساماندهی
و توسعه شبکه توزیع و فروش محصوالت ،از میان اشخاص حقیقی و حقوقی  ،نماینده استانی به
صورت انحصاری و براساس شرایط داوطلبین در تعدادی از استانها جذب مینماید .متقاضیان
میتوانند جهت آشنایی با محصوالت و اطالع از شرایط احراز نمایندگی به نشانی اینترنتی
 www.eei-co.comمراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست نمایندگی(از منوی نمایندگی ها

/درخواست نمایندگی) و ارسال مدارک خود به شماره فکس و یا ایمیل مندرج در سایت و یا
شماره واتسآپ  09353037433اقدام نمایند.

حداقل شرایط جهت ارائه درخواست اخذ نمایندگی
اشخاص حقیقی
✓ حداقل سن متقاضي  25سال
✓ داشتن مدرك تحصيلي حداقل فوق دیپلم.
✓ نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصالح.
✓ اقامت دائم در استان مورد تقاضا.
✓ امکان تامين دفتر یا فروشگاه و یا نمایشگاه
✓ امکان ارائه تضمين برابر  %150تعهدات فروش طبق قرارداد ساليانه.
✓ سابقه مرتبط

اشخاص حقوقی
✓ شرکت ثبت شده با شناسه ملي .
✓ ا مکان ارائه تضمين برابر  %150تعهدات فروش طبق قرارداد ساليانه.
✓ نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصالح.
✓ اقامت دائم در استان مورد تقاضا.
✓ سابقه مرتبط.
✓ امکان تامين دفتر  ،فروشگاه و یا نمایشگاه

انتظارات شرکت از نمایندگان
✓ انجام کليه امور بازاریابي و فروش و توزیع محصوالت شرکت در استان مورد نظر.
✓ پایبندی به تعهدات و قرارداد نمایندگي انحصاری.
✓ دستيابي به اهداف تعيين شده ميزان فروش سبد کاالها برابر با هدف فروش ساليانه.
✓ پيگيری وصول مطالبات از مشتریان حقيقي و حقوقي شرکت در سطح استان.
✓ ایجاد شبکه توزیع و فروش مویرگي و جذب نمایندگان منطقهای در شهرستانهای مختلف استان.
✓ به حداقل رساندن چالشها و ریسکهای فعاليتهای شرکت در استان.
✓ تالش در جهت افزایش سهم بازار و رقابت با رقبا در استان.
✓ ایجاد ارتباط با سازمانهای مرتبط جهت فروش سازماني محصوالت.
✓ اخذ مجوزهای الزم جهت فعاليت و حضوردر مناقصات و استعالمهای استاني.
✓ تحليل و شناسایي نيازها و بازارهای استان.
شرکت صنایع آموزشی حمایتهای الزم جهت راه اندازی نمایندگیهای منتخب را به عمل خواهد آورد  .ضوابط این امر در
مصاحبه حضوری به اطالع خواهد رسید .

ورود به صفحه درخواست نمایندگی :نمایندگی ها /درخواست نمایندگی

