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 در راستای نیل به هدف فروش تعریف شده برای منطقه شما واستقرار سیستم توزیع مویرگی برای پخش محصوالت شرکت، چه امکاناتی را میتوانید فراهم آورید؟

همچنین در صورت اثبات مغایرت در اطالعات ارائه شده، شرکت مجاز . صحت اطالعات ارائه شده را تضمین می نمایم و در صورت نیاز آماده ارائه مستندات می باشم................................................ اینجانب 

الزم به یادآوری است که اطالعات ارائه شده بصورت محرمانه نزد صنایع غذایی بقاء باقی . به فسخ قرارداد آتی احتمالی بوده و پرداخت خسارت ناشی از ارائه اطالعات خالف واقع برعهده اینجانب می باشد
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