شرایط اعطای نمایندگی فروش محصوالت صنایع غذایی بهینا
مصوب سوم اسفند 1398
(اشخاص حقیقی)
ضمن تقدیر و تشکر از اینکه تمایل به پیوستن به خانواده صنایع غذایی بهینا را دارید .از متقاضیان عزیز خواهشمندیم قبل از
اعالم تمایل ،شرایط زیر را مطالعه نموده سپس اقدام نمایند:
حداقل شرایط و مدارک الزم برای دریافت نمایندگی
 -1نمایندگی به شرکت،فروشگاه و یا شخصی اعطا می شود که دارای سابقه کاری مناسب (حداقل 2سال) در زمینه
فروش موادغذایی را دارا باشد
 -2دارای حسن شهرت کسبی و فردی در منطقه مربوطه (حوزه فعالیت) نیز باشد.
 -3دارا بودن جواز صنفی مرتبط با حوزه فروش و پخش محصوالت غذایی
 -4ارایه گواهی عدم چک برگشتی
 -5پرینت گردش حساب بانکی متناسب با حجم فعالیت مربوط به شخص متقاضی در سه ماهه گذشته
 -6دارا بودن مکان متناسب با حجم فعالیت شهر مورد نظر بصورت دفتر یا مغازه و ارایه تصویر مدارک مالکیت یا اجاره
نامه معتبر
 -7ارایه چک تضمینی یا سفته به مبلغ یکصد میلیون تومان برای متقاضیان نمایندگی شهرستان (به غیر از مراکز
کالنشهرها )1و تضمین دویست میلیون تومان برای متقاضیان نمایندگی استان و مراکز شهرستانهای کالنشهرها (غیر از
استان البرز و تهران) ،بهمراه ارایه گواهی امضا رسمی
 -8تصویر صفحه اول شناسنامه  ،توضیحات و کارت ملی پشت و رو بهمراه یک قطعه عکس پرسنلی  ،تصویر فیش آب یا
برق یا تلفن محل سکونت بنام متقاضی
 -9انجام خرید های نقدی در دوره ازمایشی  30روزه بر اساس نصاب های تعیین شده هر منطقه

1

منظور از مراکز کالنشهرها شهرهای تهران  ،مشهد  ،کرج  ،تبریز  ،شیراز ،اصفهان می باشد

توضیحات :
 -1در صوورت احراز شورایط نمایندگی و اعطای آن  ،نماینده مو ا اسوت تا حداقل هدر فروش های تعیین شوده هر
منطقه را در هر ماه خرید نماید و عدم خرید طی دوماه متوالی و خرید کمتر از حد ن صاب طی سه ماه متوالی منجر به
فسخ یک جانبه قرارداد نماینده می گردد .
 -2فروش کاالها بصورت فاکتور قطعی عمل شده و فروش آنها بر عهده نماینده می باشد .
 -3شرایط تحویل محصوالت :
تحویل محصوالت درب انبار کارخانه می باشد و هزینه داخلی شامل کارگری و بارگیری بعهده صنایع غذایی بهینا می
باشد و هزینه حمل از درب کارخانه تا انبار نماینده بعهده نماینده می باشد .کلیه اجناس بصورت سالم بارگیری شده و
شرکت هیچگونه م سئولیتی در قبال آ سیب دیدگی و یا شک ستگی مح صوالت بر عهده نمی گیرد و جبران خ سارت با
شرکت حمل و نقل می باشد .
 -4نماینده ملزم و متعهد می گردد که تمام موارد زیر را با دقت رعایت و اجرا نماید :
رعایت و انجام کلیه ضوووابط و مقررات در ارتباط با قیمت گذاری و تبلیغات که از طرر صوونایع غذایی بهینا به نمایندهاعالم می گردد.
فروش محصوالت باید در محدوده جغرافیایی تعیین شده برای نماینده صورت پذیرد . نماینده حق دخل و تصرر در نام تجاری محصول را ندارد.نماینده مو ا و متعهد می شود که روش صحیح تبلیغات را در ارتباط با فروش به نحو احسن رعایت نماید.نماینده ملزم می با شد به هیچ عنوان بعد از اتمام قرارداد و یا ف سخ قرارداد از نام تجاری بهینا و ب صورت پی شوند و یاپسوند استفاده نکند  ،درغیر اینصورت با صالحدید صنایع غذایی بهینا از فرد خاطی جبران خسارت می گردد.

