
تهران، بزرگراه آل احمد، نبش  خ اطاعتى جنوبى، كوچه مهدى يكم، پالك 213، ساختمان نوژن، واحد 1 

bems.cc | scm@bems.cc  88485365 :كد پستى: 1464776643  تلفن: 88485364  فكس

تماس گستر كيـش
بنيانگذار سيستم مديريت انرژى ساختمان

صفحه 1 از 2

مشخصات نماينده:

فرم درخواست نمايندگى

نام خانوادگى:نام:

كد ملى: سمت سازمانى:

تلفن همراه: تلفن:

آدرس ايميل:وبسايت:

مشخصات شركت:

نوع شركت:نام شركت:

شهر و شماره ثبت: تاريخ تاسيس:

دورنگار: تلفن:

وبسايت:

كد اقتصادى: شماره ملى:

كد ملى مديرعامل: نام مديرعامل:

استان:

آدرس:

شهرستان:

متراژ زير بنا: كدپستى:

توانمندى شركت:

توضيح فعاليت شركت:

تعداد پروژهاى اجرايى: در آمد دو سال اخير:

تعداد پرسنل فروش: تعداد پرسنل فنى:

تعداد كل پرسنل: تعداد  پرسنل اجرايى:

ساير توضيحات:

تاييديه ها و گريد:

مهر و امضا:

13تاريخ: / 

شماره:

/ 

آدرس ايميل:
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تماس گستر كيـش
بنيانگذار سيستم مديريت انرژى ساختمان

صفحه 2 از 2

سوابق اجرايى:

در صورت حضور در دوره هاى آموزشى مرتبط نام آنها را ذكر فرماييد؟

تجهيزات صوتى تصويرى:

ميزان آشنايى شما با بازار ساختمان در منطقه مورد نظر نمايندگى تا چه حد است؟

ميزان آشنايى شما با سيستم هاى هوشمند سازى تا چه حد است؟

تجهيزات سرمايش گرمايش:

تجهيزات روشنايى:

تجهيزات امنيتى:

ساير:

با چه برندهايى كار كرده ايد؟

لطفا از منوى File گزينه Save را انتخاب كنيد و فايل ذخيره شده را همراه با پيوستهاى ذيل به آدرس scm@bems.cc ايميل 

نموده و يك نسخه چاپى از هر كدام از اين مدارك را به آدرس پستى شركت ارسال فرماييد.

 تصاوير دفتر كار تاييديه هاى معتبر آگهى تاسيس  آگهى آخرين تغييرات  اساسنامه كامل شركت

اينجانب                                                       

صحت اطالعات مندرج در اين فرم را تاييد مى نمايم.
مهر و امضا:

13تاريخ: / 

شماره:

/ 

در خواست نمايندگى در چه زمينه(ها)يى را داريد؟ (پيش شرط: خريد دموى نمايشگاهى براى پرزنت محصول)

 مديريت انرژى ساختمان 4000 $ خانه هوشمند: 2000 $ هر دو زمينه 5900 $
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تماس گستر کیـش
بنیانگذار سیستم مدیریت انرژی ساختمان
صفحه  از 
مشخصات نماینده:
فرم درخواست نمایندگی
مشخصات شرکت:
توانمندی شرکت:
مهر و امضا:
تاریخ:
سوابق اجرایی:
با چه برندهایی کار کرده اید؟
لطفا از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید و فایل ذخیره شده را همراه با پیوستهای ذیل به آدرس scm@bems.cc ایمیل نموده و یک نسخه چاپی از هر کدام از این مدارک را به آدرس پستی شرکت ارسال فرمایید.
اینجانب                                                                  صحت اطلاعات مندرج در این فرم را تایید می نمایم.
مهر و امضا:
تاریخ:
در خواست نمایندگی در چه زمینه(ها)یی را دارید؟ (پیش شرط: خرید دموی نمایشگاهی برای پرزنت محصول)
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