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A cég kommunikációs adatai
A cég
neve:






rövid neve:






címe:






levélcíme:



megye:


telefon:






telefax:



telex:


e-mail / honlap (HomePage):





Vezető(k) neve:
beosztás:
telefon:
telefax:
nyelvtudás:















(Itt kérjük az első vezetőt, a kereskedelmi /beszerzési-értékesítési/, a műszaki/termelési, a marketing és a gazdasági vezetőket ill. az ezeknek megfelelőt megadni.)

Gazdálkodási, tevékenységi adatok
Adóigazgatási szám:

Társasági forma:

Alapítás éve:

Számlavezető bank neve:

Bankszámla száma:

Alaptőke: (millió Ft-ban)

Saját tőke: (millió Ft-ban)
	'96:		'97:		'98:		'99:		'00:		'01:
Árbevétel: (millió Ft-ban)
	'96:		'97:		'98:		'99:		'00:		
Foglalkoztatottak száma:
	'96:		'97:		'98:		'99:		'00:		'01:
Tulajdonos(ok), részvényesek, tagok:

Melyik Szakszövetségnek tagja:

A tevékenység szöveges leírása és a képviselt márkák felsorolása:




A tevékenység angolul:


 Külföldiek e mezőket keresik elsősorban.
A tevékenység németül:
Saját érdekében kérjük, töltse ki.
+ INTERNET 


A gyártott (T) és forgalmazott (K) áruk, szolgáltatások kódjai a kísérőlevél listája szerint:
(A termék kódja után írt T, illetve K betűvel jelölje, hogy azt a cég termeli, vagy azzal kereskedik.) 



További céginformációk

A termeléshez használt eszközök, meglévő géppark:





Termelési kapacitás: 



Referenciák:



Külföldi partnerországok -  Export:



Külföldi partnerországok -  Import:



A nemzetközi kapcsolattartáshoz használt idegen nyelvek:




Önálló részlegek, telephelyek
Részleg neve:

Címe:

Vezetője:

Beosztás:

Telefon:

Telefax:
e-mail:


Az áruk és szolgáltatások kódjai a kisérőlevél listája szerint:




A tevékenység szöveges leírása és a képviselt márkák felsorolása:




A tevékenység angolul:



A tevékenység németül:




Márkakereskedői, viszonteladói hálózat
Cég neve: 

Címe:

Cégvezető:

Telefon:
Telefax:
A cég a termékeink: márkakereskedője: 	viszonteladója: 
Amennyiben több telephelyet / márkakereskedőt / viszonteladót  szeretne megjelentetni, kérjük, a megadott formátumot követve, külön lapo(ko)n adja meg adataikat.

Az adatközlés önkéntes, a kérdőív kitöltésével és visszaküldésével a FAGOSZ felhatalmazást kap arra, hogy ezen információt adatbázisába felvegye, ennek felhasználásával nyomtatott és elektronikus kiadványt készítsen. Az aláíró egyben hozzájárul, hogy a fentiekben leírt adatok bármelyikére az elektronikus adatbázisban keresni lehessen.

Kelt: ............................ 2001. ................... pecsét, aláírás: ...................................


