فرم درخواست پنل نمایندگی
آسانک

تاریخ

----/--/--

 -1مشخصات درخواست کننده:
حقیقی نام و نام خانوادگی ............................................................. :نام پدر .......................................................:شماره شناسنامه ................................... :کد ملی.......................................................... :
تاریخ تولد ................/............./........... :تلفن ثابت .................................................... :تلفن همراه............................................................. :ایمیل ....................................................................................................:
کد پستی ....................................................:استان  .............................................. :نشانی............................................................................................................................................................................................:
نوع مالکیت :

مالک  مستاجر 

در صورت مستاجر بودن ،کد رهگیری اجاره نامه .............................................................................. :تاریخ اتمام اجاره نامه..................../................./...............:

حقوقی نام شرکت/سازمان ................................................................... :شماره ثبت .................................... :شناسه ملی ............................................................ :تاریخ ثبت............/............./.......... :
نام مدیر عامل................................................................. :نام پدر .............................................. :شماره شناسنامه............................................................... :کد ملی.........................................................................:
تاریخ تولد ................/............./........... :تلفن ثابت .................................................... :تلفن همراه............................................................. :ایمیل ....................................................................................................:
کد پستی ....................................................:استان  .............................................. :نشانی...........................................................................................................................................................................................:
کد اقتصادی  .................................................................................................... :نام نماینده پیگیری کننده...........................................................................:سمت نماینده.............................................................. :
نوع مالکیت :

مالک  مستاجر 

در صورت مستاجر بودن ،کد رهگیری اجاره نامه ............................................................................ :تاریخ اتمام اجاره نامه..................../................./...............:

دامین اختصاصی که ثبت کرده اید و یا قصد ثبت کردن آنرا دارید :
سرویس درخواستی :

( لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید )

پنل نمایندگی
متقاضی این مدل نمایندگی یک دامین ثبت میکند و یک پنل ارسال پیامک روی دامین ثبت شده راه اندازی می گردد ،در پنل ایجاد شده هیچ نامی از آسانک وجود ندارد و
نمایندگی با نام و برند خود اقدام به فروش پیامک می نماید .پس از تائید درخواست اولیه نماینده می بایست اطالعات تکمیلی از قبیل دامین  ،نشانی و اطالعات تماس،
ایمیل  ،اطالعات حساب بانکی و درگاه اینترنتی را در قالب فرم تکمیلی به آسانک ارسال نماید.
پنل سازمانی
پنل سازمانی یک پنل تخ ص صی م شابه پنل نمایندگی جهت کاربران سازمانی ا ست که نیازمند ایجاد چند اکانت جداگانه برای واحدها یا زیر مجموعه های خود ه ستند در
این حالت ادمین پنل میتواند برای زیر مجموعه خود پنل ایجاد کند و فعالیتهای آنها را مدیریت نماید در این مدل ادمین پنل با یک اکانت از آساااانک بصاااورت انبوه پیامک
خریداری می کند و در پنل ادمین به کاربرهای خود پیامک اختصاص می دهد در این حالت دامین پنل هم میتواند دامین آ سانک یا یک ساب دامین از دامین اصلی متقاضی
و سازمان مربوطه باشد.
مدارک مورد نیاز :
متقاضی حقیقی :تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی ،فرم تکمیل شده درخواست نمایندگی
متقاضی حقوقی  :تصویر آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی شرکت ،تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل ،تصویر گواهی ارزش افزوده  ،فرم تکمیل شده
درخواست نمایندگی
 مدارک فوق را به ایمیل  info@asanak.irارسال نمائید.
توجه  :پس از پرداخت هزینه پنل نمایندگی ،قرارداد نمایندگی منعقد میشود و قرارداد نمایندگی به امضای طرفین میرسد قرارداد نمایندگی یکساله می باشد و اوایل هر سال
با توجه به رضایتمندی طرفین تمدید میگردد.
مهر و امضاء متقاضی
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