BẢNG ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HỆ THỐNG CIAOFLORA VIỆT NAM
(AF01-CFV)
I. Thông tin cửa hàng:
1. Tên công ty/cửa hàng hoa:
2. Địa chỉ cửa hàng:
3. Điện Thoại:

Fax:

4. Email:

Website:

5. Số tài khoản:

Tên Ngân Hàng:

6. Người quản lý:

ĐTDĐ:

7. Người liên hệ:

ĐTDĐ:

8. Người thiết kế hoa chính:
9. Quy mô shop hoa:
□ Dưới 5 nhân viên

□ 5-10 nhân viên

□ Có nhân viên giao nhận

□ Thuê người giao nhận bên ngoài

□ Đã có website

□ Chưa có website

□ trên 10 nhân viên

II. Khảo sát phần thiết bị hỗ trợ:

Cửa hàng có… hay không?
1. Máy Fax:

□ có

□ không, dự kiến sẽ trang bị : □ có

□ không

2. Máy chụp hình KTS:

□ có

□ không, dự kiến sẽ trang bị : □ có

□ không

3. Máy vi tính:

□ có

□ không, dự kiến sẽ trang bị : □ có

□ không

4. Kết nối Internet

□ có

□ không, dự kiến sẽ trang bị : □ có

□ không

5. Tài khoản tại ngân hàng

□ có

□ không, dự kiến sẽ đăng ký : □ có

□ không

6. Tài khoản tại ngân hàng

□ có

□ không, dự kiến sẽ đăng ký : □ có

□ không
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III. Các thông tin khác
1. Kinh nghiệm trong ngành hoa: ……….tháng/năm
2. Bạn đã tham gia mạng điện hoa nào chưa?

□ có

□ chưa,

Nếu có, xin cho biết tên website hoặc tên mạng này:
3. Thời gian hoạt động trong ngày
- Giờ làm việc ngày thường:

từ…… giờ…. đến …… giờ….

- Giờ làm việc ngày thứ 7

từ…… giờ…. đến …… giờ….

- Giờ làm việc ngày Chủ Nhật

từ…… giờ…. đến …… giờ….

- Các ngày nghỉ hàng năm (không kinh doanh)
4. Cam kết về đặt hàng:
Cửa hàng có thể nhận phát hoa nhanh nhất, trong khu vực của mình (tính từ thời điểm đặt hoa)
trong vòng:

□ Trước 2 giờ đồng hồ

□ từ 2-3 giờ

□ từ 3-5

Cửa hàng có thể nhận phát hoa trong ngày chủ nhật, lễ:

□ Có thể

□ Không thể

□ Ý kiến khác……………………………….

Cửa hàng có thể nhận phát hoa từ 19h – 6h sáng ngày hôm sau:

□ Có thể

□ Không thể

□ Ý kiến khác……………………………….

Nếu có những đơn hàng chuyển phát Điện Hoa bằng ô tô, bạn có thể:

□ Có thể

□ Không thể

□ Ý kiến khác ..………………………….

Thời gian phát hoa trung bình, trong khu vực của mình (tính từ thời điểm đặt hoa) trong vòng:

□ 06 giờ

□ 10 giờ

5. Cửa hàng có thường nhận điện hoa ra ngoài tỉnh/thành phố mình?
□ có nhiều

□ có

□ thỉnh thoảng

□ chưa hề nhận

6. Cửa hàng có thường nhận điện hoa ra nước ngoài?
□ có nhiều

□ có

□ thỉnh thoảng

□ chưa hề nhận

7. Vùng bán kính có thể phục vụ:

□ Dưới 10 km

□ 10 - 20 km

□ Trên 20 km
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8. Vui lòng liệt kê mức phí (ngoài khu vực miễn phí)
Vd:

Huyện A: từ 30.000 đ – 40.000đ
Huyện B: từ 30.000 đ – 50.000đ

………. Ngày……Tháng…….Năm 20…
Chủ cửa hàng

…………………………………

Vui lòng ký tên và fax về: (08) 3765 6213 hoặc email: head@ciaoflora.vn
Mọi phản hồi, tư vấn, xin vui lòng gọi về: 098 950 1719
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