
 «ایران سراسر در فروتل نمایندگی انحصاری دفاتر نام ثبت فراخوان»

  سالم با    

 گزینش و نام ثبت به اقدام فراخوان این انتشار تاریخ از فروتل شرکت رساند می استحضار به احتراما
 وسیع سطح در فراخوان این. است نموده ایران بزرگ و کوچک شهرهای تمامی در شرکت انحصاری نمایندگان

 .است شهریورماه پایان تا و محدود نام ثبت مهلت و شود می منتشر اینترنت از خارج و اینترنت روی

 در گردید، خواهند فعال و اندازی راه ایران شهرهای تمامی در مرور به فروتل شرکت شعب  مهرماه ابتدای از
 درآمدی منابع و امکانات فروتل جدید پروژه. گردد می همکاری به دعوت شرایط واجد افراد کلیه از راستا این

 در حتی فروتل شعب  و شد خواهد تقسیم فروتل شعب بین زیادی حد تا درآمد این که دارد متنوعی بسیار
 این برای درآمدی متنوع منابع و ها برنامه و داشت خواهند مناسبی بسیار درآمد نیز ایران شهرهای کوچکترین

 پروژه. بود خواهد باال العاده فوق بزرگتر های شهر در درآمد و است شده گرفته نظر در و ریزی برنامه دفاتر
 فعال کامالً مدت این ظرف شعب درآمدی منابع تمام و رسید خواهد شعب نهائی تکمیل به ماه 6 عرض در

 .شد خواهند

 در فروتل نماینده عنوان به را( حقوقی یا حقیقی) شخص یک فقط شهر هر در فعال فروتل است ذکر به الزم
 این به انحصاری بصورت شده تعیین درآمدهای و مزایا کلیه و کرد خواهد انتخاب شهر آن در مرکزی شعبه
 شعبه مدیر این نظر زیر مربوطه، امور و شهر فروشندگان و بازاریابها کلیه و یافت خواهد اختصاص شعبه

 .داد خواهند انجام را خود فعالیت

 درخواست هستید، فروتل درآمد در شراکت و همکاری به مایل و باشید می زیر شرایط واجد صورتیکه در لطفا
 .نمایید ارسال    frotelhamkar@gmail.com ایمیل به را خود

 

 :باشد زیر امکانات و ویژگیها دارای باید تبلیغات دفتر مدیر

 زمینه این در مدیریتی کار انجام جهت تبلیغات و بازاریابی زمینه در خالقیت و توانائی و تجربه .1

 ...و قراردادها عقد و مذاکرات و ها بازاریاب مدیریت جهت باال عمومی روابط .2

 ایران اسالمی جمهوری قوانین و عرفی اخالقی، موازین به بودن متعهد .3

  قراردادها و تعهدات قبال در پذیری مسئولیت و نظم داشتن و مدیریتی کارهای انجام توانائی .4



 اختیاری جانبی تجهیزات  و اینترنت خط و کامپیوتر یک حداقل داشتن .5

 آدرس یک و کار دفتر داشتن و اداری ساعات در پاسخگو همراه و ثابت تماس شماره داشتن .6
 حضوری مراجعه نمایید توجه( باشد داشته قرار شهر از تری مرکزی نقطه در ترجیحاً شهرها، در)مشخص

 دفاتر این در...  و ها راهنمائی انجام و آموزش و قراردادها برخی عقد و ها بازاریاب مدیریت و افراد
 .شود می انجام

 

 :نمایندگی دفاتر شدن فعال مراحل

  frotelhamkar@gmail.com ایمیل به نمایندگی متقاضی درخواست ارسال -1مرحله

 و دفترکار آدرس همراه به کامل تحصیالتی و کاری رزومه ، شخصی اطالعات:  شامل باید درخواست جزئیات(
 )باشد تماس های شماره

 دریافت و متقاضیان برای فروتل توسط( تبلیغات دفاتر و شعب«  یک شماره»  راهنمای) فایل ارسال -2مرحله
 متقاضیان از سواالت پاسخ

 شعبه کار به آغاز و آموزش و شعبه مدیر انتخاب و نهایی گزینش -3مرحله

 

 .باشند می شعب مدیریت برای گزینش اولویت در فروتل عضو فروشندگان و بازاریابها

 

 ارادتمند 

 فروتل عمومی روابط       

 


