
 

 

BİZİMLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ? 

 

                                 BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN                                         OLARAK 

MİMARİ AKUSTİK RAPOR/PROJE ALANINDA SİZE İŞ ORTAKLIĞI TEKLİF 

EDİYORUZ. 

 

AKUSTİK PROJE BAYİLİĞİ NEDİR? 

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 Tarihinde 

30082 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.    

Bünyesinde bulundurduğu D1-Bina Akustiği Uzmanları ile Akustik Rapor ve Akustik 

Proje düzenleyen firmamız, Türkiye’nin dört bir yanına yayılarak kaliteli hizmet ağını genişletmeye 

devam ediyor. Bu misyon doğrultusunda bizimle yürümek isteyen girişimci arkadaşlarımıza beraber 

kazanmayı teklif ediyoruz.  

 

KİMLER BAYİMİZ /  İŞ ORTAĞIMIZ OLABİLİR? 

Mimarlar, Yapı denetim firmaları, Mühendisler, Proje ofisleri ve Saha Satış Uzmanları iş 

ortağımız olabilir. 

 

İŞ ORTAĞI OLMAK İÇİN NE YAPMALIYIM? 

Web sitemizden iletişim başvurusu formunu 

doldurabilir, info@emdtrade.com, info@akustikbelge.com adresimize mail gönderebilir,                     

0850 304 12 16 - 0850 304 1278 no’lu hattımızı arayabilir, 0543 619 87 41 – 0543 948 55 34 – 0546 

619 87 50 – 0542 579 41 60 – 0544 304 12 16 no’lu Whatsapp    numaramızdan iletişime 

geçebilirsiniz, mesaj bırakabilirsiniz.  

 

NE KADAR SÜREDE İŞ ORTAKLIĞI AKTİVE EDİLİR? 

Size göndereceğimiz “İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ” ni imzalayıp, Kimlik Fotokopiniz ile 

birlikte yukarıdaki iletişim adresi veya whatsapp numaralarımızdan birine gönderdiğiniz anda ilgili 

personellerimiz “iş ortaklığınızı” hemen aktive edeceklerdir. 

 

BAYİ / İŞ ORTAĞI OLARAK NE YAPACAKSINIZ? 

- Bulduğunuz ilde kendi müşterileriniz ile veya bizim yönlendirdiğimiz müşterilerle 

iletişime geçmek, 

- Mimari Akustik Rapor/Proje konusunda müşterileri doğru ve güvenilir bir şekilde 

bilgilendirmek 
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- Anlaşma sağlanan müşteriler ile “Bayi-Müşteri İş Sözleşmesi” ni doldurmak ve 

imzalamak. 

- Müşteriden proje/raporun hazırlanması için gerekli belgeleri temin etmek ve firmaya 

göndermek. 

- Firmamızca hazırlanan proje/raporun müşteriye teslimini sağlamak, 

- Yapılan işin ücretini müşteriden almak 

- Gerekli ödemeyi firmamıza yapmak. 

 

MÜŞTERİYLE NASIL ANLAŞMA SAĞLAYACAKSINIZ? 

Bayimiz/İş Ortağımız olduktan sonra tarafınıza bir fiyat listesi gönderilecektir. Fiyatlar 

metrekare bazında verilmektedir. Size gönderilen fiyat listesi üzerinden anlaşma sağlayacaksınız. 

 

BAYİ / İŞ ORTAĞI OLARAK KAZANCINI NE OLACAK? 

Size gönderdiğimiz Fiyat listesi (tüm Türkiye için geçerli olan fiyat listesi), sizin 

firmamıza ödeyeceğiniz fiyatları belirtir. Siz, bu fiyatların üzerine kendinizin belirlediği fiyatlar ile 

müşteriye satış pazarlama yapabilirsiniz. Müşteriye yönelik satış fiyatları hakkında bilgi edinmek için                                                                        

sitesini ziyaret ediniz. 

 

İŞ YAPABİLECEĞİNİZ BÖLGELER 

Bayimiz / İş Ortağımız olduktan sonra Tüm Türkiye’den iş alabilirsiniz. İl ve Bölge 

sınırlamamız yoktur. Aynı ilde birden fazla bayilik / iş ortaklığı verebiliriz. 

 

DİĞER HUSULAR 

1- Bayi / İş Ortağı olduğunuz zaman firmamız tarafından adınıza “Bayilik / İş Ortaklığı 

Lisansı” verilecektir. 

2- Bulunduğunuz il için firmamıza talep gelmesi durumunda, müşteri yüz yüze görüşmek 

isterse, gelen talep firmamız tarafından yönlendirilecek.  

3- Kendiniz kuracağınız özel ilişkilerle müşteri portföyü ve pazar oluşturabilirsiniz. 

4- Firmamız, belge/rapor/projeyi düzenlendikten sonra sizlere bilgi verecektir. 

Belge/rapor/projeyi sizin adresinize anlaşmalı olduğumuz kargo ile firmamız tarafından 

gönderilecektir. Kargo ücretleri firmamızca karşılanacaktır.  

5- Belge/rapor/projeyi teslim etmeden önce müşteriden ödeme alınmalıdır. 

 

 

 


