ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ FRANCHISEE
Hμ/νια Αίτησης: ………. /………./……….
Α. Βασικά Στοιχεία Επικοινωνίας
Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Επώνυμο: …………………………………………………………………………………………………………………………………..…......
Διευθυνση Κατοικιας: ………………………………………………………………………………………….………………………….....
Αριθμος Κινητου Τηλεφώνου: ……………………………………………………………………………….………………………...…
Αριθμος Σταθερου Τηλεφώνου: ………………………………………………………………………………………………………....
E mail Επικοινώνιας: ………………………………………………………………………………………………………....
Μορφώση: Δημοτικο ☐ Γυμνασιο ☐ Λυκειο ☐ ΑΕΙ ☐ Άλλο ☐
Σε περιπτώση που εχετε επιλεξει ΑΕΙ, παρακαλώ περιγραψτε: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Φυσικο προσώπο: ☐
Νομικο προσώπο/Νομικη μορφη: ΑΕ ☐ ΕΠΕ ☐ ΟΕ ☐ ΙΚΕ ☐ Άλλο ☐
Β. Για νομικά πρόσωπα (αν είστε φυσικό πρόσωπο, παρακαλώ περάστε στην Γ. ενότητα)
Επώνυμια: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………......…
ΑΦΜ: …………………………………………………………………………………………………………......................................................
Διευθυνση εδρας εταιρειας: ……………………………………………………………………………………………...........................
Κλαδος δραστηριοτητας: ……………………………………………………………………………………………………………..…....
Διαθετετε καταστημα η γραφειο: ☐ Ναι ☐ Όχι και αν Ναι,
-

Σε ποια περιοχή: ………………………………………………………………………………………………………………….…

Αριθμος Υπαλληλών: ……………………………………………………………………………………………………………...................
Θα προσλαβετε πώλητη για το ρευμα: ☐ Ναι ☐ Όχι
Θα αξιοποιησετε υπαλληλο σας για γραμματειακη υποστηριξη: ☐ Ναι ☐ Όχι ☐ Θα προσλαβώ υπαλληλο
Υπαρχον πελατολογιο: ☐ Ναι ☐ Όχι και αν Ναι,
-

Όγκος πελατολογίου: ………………………………………………...…..…………………………………………..……...…..

-

Σε ποιο κλάδο: ☐ Τηλεπικοινώνίες ☐ Ενέργεια ☐ Τρόφιμο Άλλο ..…………………………………...…..

Σκοπευετε να προσεγγισετε το υπαρχον πελατολογιο σας: ☐ Ναι ☐ Όχι και αν Ναι
-

Με ποιο τρόπο: ☐ Τηλεφώνικά ☐ Με e-mail ☐ Επίσκεψη & ενημέρώση ☐ Συνδυαστική πώληση*
Άλλο ……………………………………………………………………………….……....
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*Συνδυαστική πώληση: Παροχη εκπτώσης η καποιας προσθετης προσφορας στο υπαρχών προιον/υπηρεσια σας.

Γ. Για φυσικά πρόσωπα
Επαγγελματικη Εμπειρια: …………………………………………………………………………..………………...……………………
Ειστε την παρουσα χρονικη περιοδο εργαζομενος? ☐ Ναι ☐ Όχι
Τρεχουσα η Τελευταια εργασιακη θεση: ……………………………………………………………………………………………..
Έχετε εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων?
☐ Ναι ☐ Όχι
Εάν ναι, ποια είναι η φύση αυτής της εργασιακής εμπειρίας (Παρακαλώ σημειώστε όλα τα
κατάλληλα πεδία)?
Υπαλληλος τηλεφώνικών πώλησεών: ☐
Υπαλληλος Πώλησεών D2D: ☐
Υπευθυνος ομαδας πώλησεών: ☐
Υπαρχών πελατολογιο: ☐ Ναι ☐ Όχι και αν Ναι,
Σε ποιο κλαδο: ☐ Τηλεπικοινώνιες ☐ Ενεργεια ☐ Τροφιμο, Άλλο ……………..
Σκοπευετε να προσεγγισετε το πελατολογιο σας: ☐ Ναι ☐ Όχι και αν Ναι
-

Με ποιο τρόπο: ☐ Τηλεφώνικά ☐ Με e-mail ☐ Επίσκεψη και ενημέρώση στο χώρο
Άλλο …………………………………………………………………………………….......

Δ. Τοποθεσία Συνεργασίας
Σε ποια/ες περιοχη/ες σας ενδιαφερει να δραστηριοποιηθειτε μεσώ του Δικτυου Franchise της Εταιρειας ;
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Ποσους πώλητες σκοπευετε να αξιοποιησετε; …………………………………………………………………………………….
Ε. Συνεργασίες
Θα επιθυμουσατε ενδεχομενη συνεργασια στην περιοχη σας με τοπικο συνεργατη μας:
☐ Ναι ☐ Όχι ☐ Θα ηθελα αποκλειστικη συνεργασια
Ζ. Πόροι και Χρόνος
Για νομικά πρόσωπα:
Σκοπευετε να απασχολησετε εξώτερικο πώλητη: ☐ Ναι ☐ Όχι ☐ Μονος/η μου
-

αν Ναι, αριθμός πωλητών: ……………………

Μορφη Συνεργασιας: ☐

Έμμισθη – Συμβαση εργου

☐

Αμοιβη ανα αιτηση

☐

Άλλο

…………………………………
Τι χρονο σκοπευετε να διαθετετε καθημερινα για τη δραστηριοτητα σας αυτη:
☐

Παραλληλα με κυρια δραστηριοτητα

☐

Λιγοτερο

☐

Περισσοτερο ☐

Άλλο

…………………………………………..
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Η. Πώς μάθατε για τη Volterra
☐ Διαφημιστικο φυλλαδιο ☐ Ραδιοφώνο ☐ Τηλεοραση ☐ Έκθεση ΚΕΜ ☐ Website ☐ Έντυπο Τυπο
☐ Συσταση
(Σε περιπτώση συστασης παρακαλουμε δώστε μας τα προσώπικα στοιχεια του ατομου που σας
συνεστησε τη Volterra).
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
Θ. Σχόλια
(σημειώστε τυχον σχολια που κρινετε οτι ειναι σημαντικα να αναφερετε για την αξιολογηση της αιτησης σας)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Υπογραφή
Ο/Η Αιτών/ουσα

………………………………………….
*Σας Ευχαριστουμε Πολυ για το χρονο σας και τη διαθεση σας να ενταχθειτε στο δικτυο καταστηματών της Volterra Α.Ε.
**Η αιτηση σας καθώς και τα στοιχεια που αναφερονται σε αυτη ειναι ακρώς εμπιστευτικα και για κανενα λογο δε διαβιβαζονται
σε αλλη εταιρεια η συνεργατη της Volterra Α.Ε.
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