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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

.........................., ngày............tháng...........năm........... 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG TẤN PHƯỚC 

Tôi tên là:…………………………………..………….. Sinh ngày: ……/……/……… 

Giấy chứng minh nhân dân số:…………… cấp ngày ……/……/……… tại………………………...……. 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………….……………………... 

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên hệ: …………………………………Email:……………………………….…….………. 

Là người đại diện theo pháp luật của công ty:……………………………………………………….……... 

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………... 

Trụ sở công ty:………………………………………………………………………………………............ 

Tôi xin trình bày với Qúy công ty một nội dung sau: 

Sau khi nghiên cứu thông tin đăng tuyển đăng ký làm Nhà Phân Phối/ Đại Lý bán hàng các sản phẩm 

Chăn Drap Gối Nệm của Qúy Công Ty, xét thấy chúng tôi đạt đủ các điều kiện sau để trở thành NPP/ĐL 

của Quý công ty: 

(Vui lòng đánh dấu chọn  và điền thông tin chi tiết liên quan) 

1, Giấy phép kinh doanh số:………………………….. 

Lĩnh vực kinh doanh:………………………………………………………………………... 

Mã số thuế: …………………………………………… 

Hóa đơn GTGT: ……………………………………… 

Số tài khoản ngân hàng:………………..............………… Chủ tài khoản:……………...........………… tại 

Ngân hàng………………............................................ Chi nhánh………………………………………. 

2, Vốn kinh doanh: 

     Nguồn vốn tự có. Số tiền:…………………… (bằng chữ: …………………….................................) 

     Nguồn vốn đi vay. Số tiền:…………………….. (bằng chữ: …………………….............................) 

3, Kinh nghiệm là nhà phân phối: 

     Đã kinh doanh về sản phẩm……………………………………………………………… 

     Chưa từng kinh doanh. 

4, Nhân viên: 

     Có hệ thống nhân viên làm thị trường. Số lượng:………….. 

     Cần công ty hỗ trợ đào tạo kỹ năng xây dựng và phát triển thị trường. 

     Không có nhân viên. 
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5, Mặt bằng kinh doanh: 

     Là Chủ sở hữu. Diện tích:…………..... 

     Thuê kinh doanh. Diện tích:………….. 

6, Điều kiện kho: 

Khu vực kho cần đảm bảo những yêu cầu sau: Tránh mưa, ẩm mốc, tránh nắng trực tiếp chiếu vào, sắp 

xếp đúng quy định tránh gây hư hại sản phẩm. 

     Diện tích kho:…………..                            Đạt đủ tiêu chuẩn. 

     Diện tích kho:…………..                           Không đủ tiêu chuẩn. 

7, Phương tiện vận chuyển: Phương tiện giao hàng từ NPP đến các cửa hàng bán lẻ 

     Có phương tiện là xe máy. 

     Có phương tiện là xe ô tô, xe bán tải, xe tải:…………………………… 

     Phương tiện khác:…………………………… 

Tôi xin đăng ký làm đại lý của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG TẤN PHƯỚC và cam kết sẽ 

tôn trọng, tuân thủ các điều kiện cũng như quy định khi ký kết hợp đồng. 

Rất mong được hợp tác kinh doanh cùng Quý công ty. 

                                            Người làm đơn/Đại diện theo pháp luật của Công ty 

                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 


