АНКЕТА КАНДИДАТА В ДИЛЕРИ
(попередня)
Загальна інформація
1. Найменування підприємства.
2. Юридична адреса.
3. Фактична адреса.
4. Телефон керівника.
5. Адрес WEB-сайту (за наявності).
6. E-mail керівника.
7. Сфера діяльності.
8. П.І.Б. керівника.
9. Код ЄДРПОУ.
10. Перелік акціонерів (учасників), із зазначенням їх долей в статутному капіталі.
11. Коротка історія підприємства.
12. Досвід роботи а автомобільному бізнесі:
- торгові марки;
- результати продажів автомобілів за певний період роботи;
- досвід з технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
13. Наявність реєстрації в РСЦ в якості торгівельної організації.
Організаційна структура підприємства
1. Управлінський штат підприємства
П.І.Б.

Посада

Дата
народження

Освіта

Опис досвіду роботи
в автомобільному
бізнесі

2. Структурна схема організації (на окремому аркуші)
3. Штатний розкллад підприємства, функціональні обв’язки співробітників.
Торгова площа, офісні приміщення, СТО
1.Офісні приміщення:
1.1. Адреса, земельна ділянка, умови користування (власність/оренда);
1.2. Кількість поверхів, площа, фотографії.
2. Салон (торгівельна площа):
2.1. Адреса, земельна ділянка, умови користування (власність/оренда).
2.2. Кількість поверхів, площа, фотографії.
3. Сервісні приміщення (СТО):
3.1. Адреса, земельна ділянка, умови користування (власність/оренда);
3.2. Кількість поверхів, площа, фотографії.
3.2. Обладнання (кількість та модель підйомників, діагностичне обладнання,
інструмент).
3.3. Можливість проведення мийки та передпродажної підготовки автомобілів.
3.4. Приміщення для складу запасних частин (адрес, площадь):
3.5. Фотографії СТО і складу запасних частин.
Програма з продажу продукції
1. Прогноз продажів
перші 6 місяців:
в подальшому:

автомобілі
________
________

запасні частини
______
______

2. Просування продажів
Будь ласка, зазначте Ваш план просування продукції в Вашому регіоні.
1) Продаж автомобілів (салон, активні продавці, реклама и т.д.)
2) Сервіс (СТО, фахівці, обладнання і т.д.)
3) Запчастини.
3. Ви можете надати іншу корисну інформацію, яка на Ваш погляд допоможе нам
обєктивно розглянути інформацію.
Фінансування
1. Джерело та обсяг фінансування (власні/позичені кошти);
2. Джерело походження власних коштів, документальне підтвердження;
3. Можливий обсяг позичених коштів, документальне підтвердження.
4. Фінансова звітність підприємства за останні три роки (Баланс Ф1, Звіт про
фінансові результати Ф2).
До анкети додаються будь-які документи, що підтверджують надану інформацію.
Подання анкети та копій документів є добровільним та не гарантує подальшу
співпрацю. ПРАТ «Автокапітал» не приймає на себе жодних зобов’язань та має право
не надавати пояснення в обґрунтування рішення за результатами розгляду анкети та
доданих документів.
Подання анкети та копій документів в жодному разі не має розцінюватись як намір
ПРАТ «Автокапітал» укласти дилерську угоду, або призначити офіційним дилером, а
також не є комерційною пропозицією, офертою або акцептом.
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