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 –1قیمت کاالهای مورد نظر شما تا اتمام پروژه تان به همکار
دیگری داده نخواهد شد و لذا شما می توانید بابت قیمتی که
به مشتری خود پیشنهاد می کنید مطمئن بوده و همکاران دیگر
از بابت زیرفروشی کنترل خواهند شد .
 –2پروژه به نام شما ثبت شده و از فعالیت همکاران دیگر
در زمینه پروژه تان ممانعت به عمل خواهد آمد و اولویت با
شخصی است که اولین بار پروژه را اعالم کرده و افراد مشابه
دیگر در اولویت بعدی قرار خواهند گرفت  .متاسفانه بعضی از
همکاران اقدام به معرفی پروژه های متعددی مینمایند که به
هیچ عنوان صحبتی با آن سازمان یا ارگان نداشته اند و فقط
حق تقدم شرکتهای فعال که به شکل واقعی در پای پروژه حاضر
شده اند را از بین میبرند  ،لذا شرکت با تماس مستقیم با
کارفرمای شما  ،به مشتری شما عالوه بر اطمینان خاطر مبنی
بر حمایت از سوی شرکت مادر  ،شما را به عنوان نماینده و
فرد ذی صالح جهت مشاوره و اجرای آن قرارداد معرفی می کند.
در این روش و در صورت تماس کارفرما نیز با شرکت  ،شما به
عنوان نماینده شرکت آرتان تایید خواهید شد که مشخص است
این ارتباط به شکل دو طرفه انجام خواهد شد .

 -3زمانیکه نام پروژه و شهر و آدرس آن را اعالم مینمائید
باعث می شوید که تا همکاران دیگر نتوانند صرفا" فقط با
ارائه یک نام که ممکن است وجود خارجی نداشته باشد ،
اقدام به دریافت قیمت از ما نماید لذا با این روش فقط
قراردادهای واقعی قابل انجام بوده و فعالیت افراد دیگر
صرفا" جهت دریافت قیمت و زیرفروشی در پروژه محدود خواهد
شد  .لذا قبل از درخواست لیست قیمت  ،فقط لیست کاالهای
مورد نیاز را در فرم اشاره کرده و شرکت فقط به آن دسته
از کاالها ارائه قیمت خواهد کرد .
 -4در صورتیکه در پروژه مورد نظر نسبت به ارائه و یا
پیشنهاد نوع کاال تردید دارید ،می توانید در فرم باال و
در قسمت توضیحات  ،این توضیح را بدهید که نیاز به
مشاوره فنی شرکت جهت ارائه کاال و یا هر گونه راهنمایی
دیگر را دارید .
 -5توجه داشته باشید در باالی صفحه  ،حتما" قسمت تاریخ را
تکمیل نموده تا اولویت بندی به درستی انجام گیرد  .در
غیر اینصورت شخص دیگری ممکن است به لحاظ زمانی از شما
پیشی بگیرد .

