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Αίηεζεο:

1.
Τπνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηηκνθαηάινγν ηωλ εηδώλ καο θαη παξαθαινύκε
λα εγθξίλεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό Ναπηηθνύ, ωο Shop
in Shop.
2.
Δίρακε ζπλεξγαζία ζην παξειζόλ κε ηνλ Πξνκεζεπηηθό Οξγαληζκό
Ναπηηθνύ (ΠΟΝ): NAI
OXI
3.

ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α.:
ΝΑΙ
ΟΥΙ

4.
Σν πνζνζηό Φ.Π.Α. πνπ επηβαξύλεη ηα πξνο πξνκήζεηα είδε αλέξρεηαη
ζε…%
5.
Δπί ηωλ ηηκώλ ηνπ ζπλεκκέλνπ ηηκνθαηαιόγνπ, πξνζθέξνπκε ηηο
παξαθάηω εκπηώζειρ, ππορ ηοςρ δικαιούσοςρ ηος ΠΟΝ: ……. % έκπηωζη.

6.

Πξνο ηνλ ΠΟΝ, πξνζθέξνπκε ηηο παξαθάηω εθπηώζεηο:
α.
Επί εηήζιος ηζίπος : ……..% *
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

7.

Σα πξνζθεξόκελα είδε πξνέξρνληαη από:
α.
Σν εξγνζηάζην, βηνηερλία ή βηνκεραλία καο
β.
πλεηαηξηζκό καο
γ.
Δηζαγωγή καο (απνθιεηζηηθνί αληηπξόζωπνη)
δ.
Άιιν …………………………

πλεκκέλα θαηαζέηνπκε ηα παπακάηω παπαζηαηικά :
α.
Γηα ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΔΠΔ, ΙΚΔ
(1)
ΦΔΚ ίδξπζεο εηαηξείαο όπνπ ζα θαίλεηαη ην πνηνο έρεη
δηθαίωκα γηα ηελ εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο.
(2)
Βεβαίωζε ηξνπνπνηήζεωλ.
β.
Γηα ΟΔ,ΔΔ
(1)
Καηαζηαηηθό επηρείξεζεο γηα ΟΔ,ΔΔ.
(2)
Βεβαίωζε ηξνπνπνηήζεωλ.
γ.
Γηα πξνζωπηθή επηρείξεζε
(1)
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο από ΓΟΤ γηα πξνζωπηθή επηρείξεζε
όπνπ ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν εκπνξίαο ηεο πξνζωπηθήο επηρείξεζεο.
(2)
Βεβαίωζε ηξνπνπνηήζεωλ.
8.

Επίζηρ γηα όιεο ηηο εηαηξείεο
α.
Απνθιεηζηηθόηεηα αληηπξνζώπνπ (εάλ ππάξρεη)
β.
Βεβαίωζε Δκπνξηθνύ/Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αλήθνπλ
θαη βεβαίωζε γηα έγθαηξε θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα ην ηξέρνλ έηνο.
γ.
Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο (ISO, HACCP).
δ.
Δλδεηθηηθόο Σηκνθαηάινγνο πώιεζεο εηδώλ κε επηζπλαπηόκελν
θπιιάδην ή θωηνηππίεο ηωλ εηδώλ ζαο
ε.
Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπηωζε έλαξμεο ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη
εμνπζηνδόηεζε ζε ηξίην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πιεξωκώλ από ΠΟΝ.
9.

10.
πλεξγαδόκαζηε κε ηα παξαθάηω θαηαζηήκαηα (αλαγξαθή γλωζηώλ
θαηαζηεκάηωλ) :
α. ………………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………….
γ. ……………………………………………………………………………….
δ. ……………………………………………………………………………….
ε. ……………………………………………………………………………….
κε ηηκέο (θπθιώζηε ην αληίζηνηρν): ίζερ
καηώηεπερ
ανώηεπερ
από ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξόκελεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ΠΟΝ.
11.
Η Δηαηξεία νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα αύμεζε
ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο.
12.
Η Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη κνλίκωο ππάιιειν κε επηβάξπλζή
ηεο, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο ζα
δηαζέηεη/ηνπνζεηεί ηα πξνϊόληα ζην Πνιπθαηάζηεκα θαη ζα αθνινπζεί ην ωξάξην
*ελάχιστό % επί τζίρου για τα Shops in Shop to 1%.

ηνπ ΠΟΝ. Η εηαηξεία νθείιεη λα θαιύπηεη όιεο ηηο αλαθύπηνπζεο ππνρξεώζεηο
(θνξνινγηθέο, αζθαιηζηηθέο) ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο.
13.
Η Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηεο αγνξάο
(εθπηώζεηο, εηδηθέο πξνζθνξέο θιπ) ύζηεξα από ζπλελλόεζε θαη έγθξηζε ηνπ
ΠΟΝ. Η Δηαηξεία είλαη ππνρξεωκέλε λα ελεκεξώλεη ηνλ ΠΟΝ γηα ην ζπλνιηθό
πνζνζηό έθπηωζεο.
14.
Η Δηαηξεία κε ηελ ππνβνιή ηεο παξνύζαο αίηεζεο απνδέρεηαη ηηο θάηωζη
ρξεώζεηο:
α.
Καηαβνιή κεληαίνπ ελνηθίνπ εθκίζζωζεο ρώξνπ, ζύκθωλα κε ηελ
θνζηνιόγεζε ΠΟΝ.
β.
Πνζνζηό επί ηωλ εηήζηωλ πωιήζεωλ, ωο νξίζηεθε ζηελ αλωηέξω
παξάγξαθν 6 παξνύζαο αίηεζεο.
15.
Επιθσμούμε ηην λειηοσργία ηοσ καηαζηήμαηος Shop in Shop με δική μας
ηαμειακή μητανή:
ΝΑΙ
ΟΥΙ
16. O ρώξνο πνπ επηζπκώ λα δξαζηεξηνπνηεζώ εληόο ηνπ Πνιπθαηαζηήκαηνο
λα είλαη (κπνξείηε λα ζεκεηώζεηε παξαπάλω από έλα θνπηάθηα):
‘Α πξνβνιήο
Κάηω ηωλ 15 η.κ.

Καλνληθήο Πξνβνιήο
15-30 η.κ.

Άλω ηωλ 30 η.κ.

Τα ανωηέρω αποηελούν απλά μια πρώηη εικόνα ηης πρόηαζης
ζσνεργαζίας ποσ μας σποβάλλεηε και ζε καμία περίπηωζη δεν είναι δεζμεσηικά
για ηον Οργανιζμό. Σε κάθε περίπηωζη, θα πρέπει να σπάρτει ζσνεννόηζη ηης
εηαιρείας με ηον Προϊζηάμενο ηης Έκθεζης για ηα ανωηέρω, πριν ηην σποβολή ηης
αίηηζης.
17. ε πεξίπηωζε κε ύπαξμεο δηαζέζηκνπ θαηαζηήκαηνο θαηά ηνλ ρξόλν
εμέηαζεο ηεο αίηεζεο καο από ην Γ/ΠΟΝ, η αίηηζη μαρ ιζσύει γηα
….…………………………………….. (ρξνληθό δηάζηεκα) .
18.
ε πεξίπηωζε πνπ δηαπηζηωζεί αζέηεζε ηωλ ππνρξεώζεωλ ηεο Δηαηξείαο
ή ρακειόο θύθινο πωιήζεωλ, πθίζηαηαη δπλαηόηεηα δηαθνπήο ζπλεξγαζίαο.
Η Δηαηξεία απνδέρεηαη ηα αλωηέξω
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΓΑ

