
شرکت صنعت سبز
آدرس: بندر انزلی، بلور اطبا، خیابان رمضانی، کوچه  کشاورز، مجتمع امیر کبیر، طبقه ۵

کد پستی: ۴۳۱۵۶۸۵۴۴۸ 
sales@peatrus.com :تلفن: ۵۹۷۰-۴۴۴۲-۰۱۳، ایمیل

www.peatrus.com :سایت

دعوت به همکاری

برنامه اعطای نمایندگی فروش پیت ماس  

مزایای همکاری
ارائه خدمات مشاوره فنی و پشتیبانی از طرف شرکت تولید کننده

در اختیار گذاشتن برگه های تبلیغاتی و بروشور
www.peatrus.com/namoendegi  نشان دادن کانتک نمایندگی در سایت تولید کننده

روشن و ساده بودن شرایط همکاری
در نظر گرفتن قیمت های تخفیفی ویژه برای نمایندگی

عکس از فروشگاه و انبار 
کپی سند ملکیات یا اجاره نامه

اساس نامه، روزنامه رسمی از شرکت یا مجوز کسب کار
کپی کارت ملی

اقامت دائم در محل مورد تقاضای نمایندگی
حسن شهرت در فعالیت های مربوط به امور کشاورزی

داشتن تجربه ی کافی در زمینه ی کشاورزی یا فروش نهاده های کشاورزی
داشتن جواز کسب معتبر و مرتبط با فروش نهاده های کشاورزی و یا اساسنامه ی 

شرکت با موضوع فعالیت در زمینه ی کشاورزی

شرایط کلی نمایندگی

اسناد مورد نیاز
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۰۹۰۳۱۸۱۰۷۲۱ peatruss

برای دریافت نمایندگی لطفا فرم مربوطه را در سایت تکمیل نمایید 
و یا با معاونت پشتیبانی ارتباط برقرار کنید.

عامل فروش

نمایندگی رسمی

نمایندگی انحصاری

نمایندگی رسمی، یک نهاد حقوقی است که با شرکت صنعت سبز قراردار خرید عقد مینمایند و 
محصول در انبار خود نگهداری میکنند و به فروش میریساند.

امتیاز نمایندگی رسمی در محدوده شهرستان یا محله می باشد که اعتبار آن ۶ ماه بوده و امکان 
تمدید، افزایش و یا کاهش امتیاز به شهرستان های یا مناطق همسایه براساس حجم فروش 

تأیید شده وجود دارد.

نمایندگی انحصاری شخص حقوقی میباشد و محصول به پیش پرداخت کامل باال ۱۰۰ متر مکعب 
مستقیم از بندر انزلی خریداری میکند و تخفیف ویژه دریافت مینمایند. 

عبارتی هر  به  تریلی   از ۲  بیشتر  گارانتی خرید سالیانه  انحصاری در شرایط  نمایندگی  امتیاز 
تریلی معادل ۱۰۰ متر مکعب صادر میشود. این امتیاز در محدوده استان می باشد که اعتبار آن 
یک سال بوده و امکان تمدید، افزایش و یا کاهش امتیاز به استان های دیگر براساس برنامه ی 

فروش تأیید شده وجود دارد.

عامل فروش شخص حقیقی یا حقوقی است که با مصرف کنندگان پیت ماس در ارتباط باشد
ی  منطقه  در  و  میکند  خرید  انحصاری  یا  رسمی  نمایندگی  انبار  از  را  محصول  فروش،  عاملین 

مربوطه اقدام به پخش و فروش می نمایند
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