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 "امتیاز نمایندگی فروشو لغو   ءدستورالعمل اعطا"  

 

 :هدف

در صنعت خودرو فعالیت می نماید و در زمینه فروش خودرو نقش دارد  خودروسازی آذهایتکسآنجا که شرکت  زا

آورد و بررسی نیاز ، رسالت بری فروشنمایندگی های آن عهده دار نقشی مهم و اساسی می باشند. نمایندگی ها

را  آن به مشتریان تحویل و همچنین آذهایتکساز شرکت خودروسازی  محصولاقدام جهت تامین واقعی مشتریان، 

تبعیت از ضوابط و  فروش قطعی خودرو از اهم وظایف آنها می باشد.و ئه پیشنهاد پیش فروش ار عهده دارند و ارب

 ،اجباری بوده و مبنای استاندارد خودروسازی آذهایتکسمقررات خاص نمایندگی های مجاز ابالغی از طرف شرکت 

 برای صدور مجوز نمایندگی می باشد.

سازی و یکنواختی چهارچوب و اساس نمایندگی ها  ،استانداردی و نظم در بخش فروش وامل ایجاد هماهنگیکی از ع

الزم است  ،آذهایتکسبا توجه به نقش اساسی نمایندگی های  رد.اد پیشبرد اهداف شرکتاست که نقش بسزایی در 

 ن گردد.یتدو یندگیکه دستورالعمل خاصی جهت شرایط اعطا و لغو نما

خودروسازی های فروش شرکت بنابراین هدف از تدوین این دستورالعمل، تشریح نحوه اعطاء و لغو نمایندگی 

 آذهایتکس بشرح ذیل می باشد:

 از جمیع جهات در بین متقاضیانتعیین و انتخاب اشخاص شایسته  -1

 اعطاء امتیاز به واجدین شرایط -2

 چارچوب استراتژی های شرکتصدور مجوز توسعه و گسترش نمایندگی های مجاز در  -3

 دستیابی آسانتر مشتری به نمایندگی مجاز فروش -4

انجام تخلفات مکرر و نیز بی توجهی به لغو امتیاز نمایندگی ها و عاملیت ها در صورت عدم بازدهی کافی،  -5

 دستورالعمل ها و آیین نامه ها 

 قانونیدستیابی به اهداف و الزامات توسعه کمی ابالغی از سوی کلیه مراجع  -6

 دامنه کاربرد:

 های فروش شرکت خودروسازی آذهایتکس کاربرد دارد.و لغو امتیاز نمایندگی  این دستورالعمل جهت اعطاء
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  ریف:اتع

 آنراو فروش  محصولمعرفی  ،عملیاتی شامل بازاریابیاطالق می شود که به مجموعه ای  :فروش نمایندگی مجاز

 به عهده دارد.

بوده و ای متشکل از مدیرعامل، مدیر فروش، مدیر اداره حقوقی و مدیر مالی شرکت  کمیته :کمیته اعطاء و لغو

ماه یکبار برگزار شده و در خصوص بررسی نهایی و تصمیم گیری درخواست های وارده از امور  سهبصورت هر 

خواهد داشت. مسئولیت قابلیت اجرا نمایندگی ها را بر عهده دارد. مصوبات کمیته با تایید نهایی مدیریت عامل 

 ریاست کمیته نیز بر عهده مدیر فروش شرکت خواهد بود.

 مسئولیت ها:

 مسئولیت بررسی درخواست های ارائه شده جهت اعطاء نمایندگی را برعهده دارد. واحد امور نمایندگان -1

را برعهده مسئولیت بررسی و معرفی نمایندگی های مورد نظر جهت لغو امتیاز نمایندگی شرکت مدیر فروش  -2

 دارد.

در صورت لغو نمایندگی پس ، چک و...( اداره حقوقی شرکت مسئولیت پیگیری موارد حقوقی )جمع آوری تابلو -3

 از اعالم مدیر فروش را بر عهده دارد.

 این دستورالعمل را برعهده دارد.مدیرعامل مسئولیت نظارت بر حسن اجرای  -4

 فروش نمایندگیمورد نیاز جهت درخواست  و امکانات شرایط

  ( 2یا  1)فرم شماره  ث نمایندگیاحدا درخواستتکمیل فرم  -1

 ( 3) فرم شماره  ارائه مدارک اولیه مورد نیاز -2

 مجموعه ضوابط شرکت جهت اعطای امتیاز نمایندگی به متقاضیان و اصول استاندارد

طبق نقشه معماری تیپ ارائه شده از طرف  ااستاندارد حداقل فضای ساختمانی )ساخت و ساز یا اصالح بن -1

 3و طبق فرم شماره  شرکت(

 استاندارد رنگ آمیزی قسمت های مختلف -2

 استاندارد قفسه بندی و کامپیوتر -3

 یندگی و تایید پرسنل از طرف شرکت جهت استخدام امعرفی پرسنل نم -4

 آموزش پرسنل نمایندگی طبق استانداردهای شرکت -5
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 عیین شده از طرف شرکتت یشرکت در دوره های آموزش -6

در ارائه طرح  ضمناً سرویس بهداشتی و قسمت اداری ضروری می باشد. ،پذیرش نمایشگاه، تاکید می شود احداث

دگی با حداقل نده و نمایشنمایندگی سعی بر این است که از امکانات و تاسیسات موجود در محل نهایت استفاده 

غییر ولی در صورت عدم انطباق با استاندارد و نیازهای شرکت ت افتتاح شود.کارهای اجرایی و در کوتاه ترین زمان 

 پذیر خواهد بود.یا اصالح ساختمان ها اجتناب نا 

 مجاز فروش نمایندگی اعطایمراحل 

 (4فرم شماره قید شده در )طبق موارد 

 نکات مهم:

 ی فدروش و لغو نماینددگی هدا   کمیسیون اعطاءپرونده متقاضیان در  در صورت احراز کلیه شرایط استاندارد شرکت، -1

 مطرح خواهد شد.

منعقد میگردد که طبدق آن متقاضدی بدا پرداخدت مبلد  صدد        با متقاضی تفاهم نامه مشروط  ،جهت استاندارسازی -2

 میلیون ریال بابت  وثیقه نزد شرکت شروع به استاندارد سازی بنا و تجهیزات طبق استاندارد های شرکت می نماید.

روز می باشد. در خدالل ایدن مددت     07مدت ن عقد تفاهم نامه  مشروط  امدت زمان استاندارد سازی از زم حداکثر -3

شرکت جهت اعزام کارشناس برای بازبینی محل درخواسدت  متقاضی موظف است استانداردهای شرکت را اجرا و از 

 نماید.

 نکات قابل توجه در خصوص استاندارهای نمایندگی

 مجاورت خیابان استقرار یابد.نمایشگاه باید در  -1

 اتاق پذیرش باید در مسیر )راهروی( ورودی به نمایندگی قرار گیرد. -2

بعدالوه   را داشته  باشد، امانیباید فضای کافی برای پارکینگ خودروهای در انتظار و خودرو های  نمایندگی محوطه -3

 آسانی حرکت کنند. باید از فضای باز مناسب برخوردار باشد بطوریکه خودروها بتوانند به

 متر باشد. 4،راهرو وجود دارد،پهنای راهرو نباید کمتر از  فضای نمایشگاهدر صورتیکه در مسیر خودروها در  -4

قسمت اداری موقعیت از پیش تعیین شده ای ندارد ولی به عنوان پیشنهاد و برای استفاده بهینه از فضدا مدی تدوان     -5

 قرار داد. آنرا در طبقه باالی نمایشگاه یا فروشگاه

الزم است که برای کارواش مکانی جدا  ،می نیست ولی در صورت وجود کارواشمجهز بودن نمایندگی به کارواش الزا -6

 از دیگر قسمتها در نظر گرفته شود.
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 مکان نگهبانی در کنار درب ورودی در نظر گرفته شود. -0

 تاق پذیرش باشد.ولی بهتر است در نزدیکی ا مکان سرویس بهداشتی و .... اختیاری است، -8

 بازاریابی و فروشمشخصات اصلی جایگاه های 

 برای هر یک از پستهای کاری مکان جداگانه ای باید در نظر گرفته شود. -1

ذیرش ملزم به گذراندن دوره های آموزشی طبدق  پاپراتور  ،پذیرشگر و همچنین کارشناس فنی، فروش کلیه پرسنل -2

 استاندارهای شرکت می باشند.

چک لیست های مربوطه معرفی شده توسط شرکت  باید از کلیه فرم ها، شرایط فروش و فروش های مجازنمایندگی  -3

 استفاده کنند.

 


