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RULOMATİK İL / BÖLGE BAYİLİĞİ ŞARTLARIMIZ
Türkiye genelinde verilecek Rulomatik bayilikleri ile ilgili bayi adaylarında aranan
şartlarımız;
Bayi adayının adına kimlik sureti ve ya adına vergi levhası / şirket ortağı ise ortaklığı
gösterir belge* istenmektedir.
* Vergi Mükellefi olmayan bayi adayı, karşılıklı bayilik sözleşmesi imzalanması
sonrası 15 iş günü içinde vergi kaydı oluşturacaktır.
Bayi adayının ticari ve şahsi hayatında yüz kızartıcı herhangi bir şuç’tan hüküm
giymemiş olması gerekmektedir.
Talep edilen Rulomatik il / bölge bayiliği ile ilgili firmamızın belirlediği asgari
düzeyde belirlenen otomatik satış makinesi ve ürünlerin alınmasıdır.
Rulomatik yönetimi tarafından bayilik talebi olumlu görülen bayi adayının bayilik
giriş bedelinin şirket banka hesabımıza (açıklaması ile) yatırarak adına / firmasına
talep ettiği bayiliği kapatması gerekmektedir. (Bayilik giriş bedeli yatırılması süresi
için 24 ile 48 saat aralığı boyunca talep edilen il / bölge bayi adayı adına opsiyona
alınmaktadır.)
Franchise bedeli, Telif ücreti, Reklam gider bedeli, Tanıtım bedeli, Yıllık gelirden kar payı
alınmamaktadır.

“Rulomatik bayiliklerinin yüksek kaliteli bir iş organizasyonu olarak tanınması ve en iyi kazanç imkanlarından
birisi olmasının temel nedeni, başarısının büyük oranda bayilerinin üstün niteliklerine dayanmasıdır. Tabii, bu
başarıyı pekiştiren diğer unsur, hemen hemen hiçbir işletmenin sağlayamadığı yüksek kalitede verilen Rulomatik
eğitim ve destek programlarıdır. Bayilerimizden beklediğimiz en temel özellik Girişimci bir ruh ve başarma
tutkusu olmasıdır”
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Türkiye’nin her yerinde Rulomatik mobil servis hizmeti bulunmaktadır. Otomatik satış
makinelerimizin çalışma sistemi dağıtık mimari üzerine kurduk, Stand-Alone (tak-çalıştır)
mantığıyla yönetilmektedir. Yazılım Mühendislerimiz geliştirdikleri kolay ara yüz ile
otomatik satış makinenizin bütün kontrolü elinizin altındadır. 7/24-365 Gün Satış Sonrası
Desteğimiz bulunmaktadır. Oluşturduğumuz bu organizasyon kusursuz bir hizmettir.

Bayi adayımız, İl bayiliğini almak için bayilik sözleşmesi için genel merkezimize davet
edildiği gün makinenin konuşlanacağı lokasyonlar ile nasıl bir çalışma modeli ile çalışılacağı,
ticari sırlarımızın paylaşılması, ön teknik eğitimler, ticari satış stratejileri, yönetim, takip vb.
konuların yer aldığı ücretsiz oryantasyon eğitimleri yetkili eğitmenlerimiz ve uzmanlarımız
tarafından verilmektedir.
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Kontrol tam anlamı ile Rulomatik Bayisinde ...

Rulomatikdestek™ uygulaması sayesinde Rulomatik otomatik satış makinesi ile
bağınız hiç bir zaman kopmaz. Şehrinizde bulunan farklı lokasyonlarda kurulu
bulunan Rulomatik otomatik satış makineleriniz ile ilgili teknik servis taleplerinizi,
Arızalı parça takibinizi, Bölgesel reklam taleplerinizi, ürün, otomatik satış makinesi
taleplerinizi, duyuru ve kampanyaları kısacası bütün talep ve istekleri, paylaşımlarınızı
ve Rulomatikdestek™ sayesinde tıpkı maillerinize bakar gibi tek bir sunucu üzerinden
görüntülemeniz mümkündür.
Bu görüntüleme işlemini Internet bağlantısı olan her türlü cihazdan (Cep telefonu,
Tablet, Laptop yada masa üstü Bilgisayarınızdan) ve işletim sisteminden
(IOS,Android, MacOS yada windows) yapabilirsiniz.

4

Tüm sorularınızın yanıtlarını bulabileceğiniz konusunda uzman personelimize isterseniz 444 3 869
arayarak isterseniz www.rulomatik.com.tr web adresimizden ulaşabilirsiniz.

5

