
 

 

 

 

SATIŞ NOKTASI BAŞVURU FORMU 
 

Siz de Türkiye'nin kapı ve pencere markası Dikey Group’un bir parçası olmak, Dikey Group'un müşteri potansiyeline kaliteli hizmet vererek bu hizmet karşılığında 
iyi bir kazanç elde etmek, Dikey Group ile işbirliği yaparak büyümek ve satış noktası avantajlarından faydalanmak için lütfen formu eksiksiz doldurun. 

                                                                                                                                                                                TARİH: 

 

Firma Unvanı  Yetkili Adı Soyadı  

E-posta:  Telefon Numarası:  

Web Adresi:  Firma Kuruluş Yılı:  

Adres:  
Bayisi olduğunuz 
markalar: 

 

Vergi Dairesi:  Vergi Numarası:  

Mağazanın Kullanım 
Alanı (m2): 

 
Dikey Group ürünleri 
için kaç m2 yer 
ayrılacaktır? 

 

Firmadaki Ortak Sayısı:  Firma Ortaklık Yapısı:  

Aylık Kapı Satış 
Miktarı: 

   

İlgilendiğiniz Ürün Grubumuz: Şu an kapıları temin ettiğiniz firma(lar): 

İç Kapı (   ) 

Kompozit Pencere (   ) 

Çift Cam Arası Jaluzi (   ) 

Çelik Kapı Yüzeyi (   ) 

 

 

 

 

Amaç ve Konu: 

Amaç; www.dikeygroup.com internet sitesi üzerinde yayınlanan iç mekan ahşap kapı, çift cam arası jaluzi ve 
kompozit pencere sistemlerinin bilinirliğinin yaygınlaştırılması ile Ankara merkezi ve ilçeleri dışında olmak 
üzere iç mekan ahşap kapı, çift cam arası jaluzi ve kompozit pencere sistemleri işine girmek isteyip başlangıçta 
bir Bayilik Yatırımı yapmayı riskli bulan girişimcilerin, iç mekan ahşap kapı, çift cam arası jaluzi ve kompozit 
pencere sistemleri hizmetinin ifası için DİKEY GROUP’a asgari maliyetle ve 12 aylık bir deneme süresi ile dahil 
edilmesi, bu kapsamda SATIŞ NOKTASI’nın eğitilmesinin ve kapı ve pencere sistemleri komisyonculuğu 
faaliyetlerini DİKEY GROUP’un itibarını ve haklı ticari şöhretini ve www.dikeygroup.com internet sitesini en iyi 
şekilde temsil edebilecek şekilde yürütülmesinin sağlanmasıdır. 

Konu; SATIŞ NOKTASI’nın DİKEY GROUP SATIŞ NOKTASI Sistemine girme ve Sözleşmede belirtilen şartlarda iç 
mekan ahşap kapı, çift cam arası jaluzi ve kompozit pencere sistemleri satış faaliyetlerinde SATIŞ NOKTASI 
hizmetlerinin yürütülmesi ile ve buna bağlı olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hususları 
ihtiva eder. 

Mağazaya 
Konulmasını 
İstediğiniz Kapı 
Kodu: 

 Tercih 
Ettiğiniz 
Ödeme 
Şekli: 

Bağlantılı (   ) 

Kupon Yöntemi (   ) 

En Çok Sattığınız 
Kapı Türü: 

Panel Kapı (   ) 

Lake Kapı (   ) 

PVC Kapı (   ) 

Melamin Kapı (   ) 

Diğer (   ) 

Kaşe / İmza 

 

 

http://www.prefabrikevsepeti.com/
http://www.prefabrikevsepeti.com/

