
 

 

 
 
 
 

________________ 

 

 pieczątka firmowa 
 
 
Nazwa firmy.......................................................................................................................................... 
 
Miejscowość / województwo ............................................................................................................... 
 
Osoba do kontaktu .............................................................................................................................. 
 
telefon.......................................................  e-mail............................................................................... 
 
 

Ankieta 
 

Ankieta przeznaczona jest dla firm pragnących nawiązać współpracę w zakresie sprzedaży 
i instalacji systemów telekomunikacyjnych Platan. Wszystkie podane przez Państwa informacje 
będą traktowane przez nas jako poufne. W miarę możliwości prosimy o wypełnienie wszystkich 
punktów. Otrzymane informacje pozwolą nam zaproponować Państwu najlepsze warunki 
współpracy. 

 
Niezależnie od wypełnienia ankiety bardzo prosimy o dołączenie skanów/zdjęć (wersja 
elektroniczna) następujących dokumentów: 

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z Rejestru 
Handlowego lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego 

• zaświadczenie REGON 

 
1. Prosimy określić, jak długo działają Państwo w branży telekomunikacyjnej ....................... 

w tym sprzedaż i instalacja central telefonicznych ....................... 

w tym sprzedaż usług telekomunikacyjnych ........................ 

 
2. Prosimy podać rodzaje (producenci, modele systemów telekomunikacyjnych) i orientacyjne 

ilości dotychczas zainstalowanych central (lub inne informacje o Państwa doświadczeniach przy 
sprzedaży i instalacji central lub usług telekomunikacyjnych). 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 



 

 

 
3. Prosimy określić zakres działalności prowadzonej przez Państwa firmę 

 

� sklep firmowy ze sprzętem telekomunikacyjnym 

� montaż linii telefonicznych (okablowanie) 

� okablowanie strukturalne 

� montaż sieci komputerowych 

� montaż central abonenckich 

� programowanie i uruchamianie central 

� opieka serwisowa nad zainstalowanymi urządzeniami 

� sprzedaż usług telekomunikacyjnych (proszę podać, jakich operatorów) ….......................... 

 …..................................................................................................................................................... 

� prowadzenie serwisu urządzeń elektronicznych w zakresie ................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

� inne .......................................................................................................................................... 

 
4. Prosimy określić, czy opisany wyżej zakres prac jest: 

� podstawowym profilem działalności 

� dodatkowym profilem działalności 

� dodatkowym źródłem zarobkowania (oprócz pracy “na etacie”) 
 
5. Prosimy podać informacje o zatrudnieniu: 

� firma działa jako jednoosobowa 

� z firmą współpracują instalatorzy – ilu ? ______ 

� firma zatrudnia: 

� 1-5 pracowników 

� powyżej 5 pracowników 
 

w tym ______ osób zatrudnionych przy sprzedaży i instalacji systemów abonenckich  

o kwalifikacjach: 

.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 



 

 

 
       
6. Prosimy określić, w jakim zakresie chcieliby Państwo współpracować z naszą firmą: 

� sprzedaż systemów PBX oraz ich instalowanie i programowanie 

� sprzedaż systemów PBX 

� instalowanie i programowanie systemów PBX zakupionych przez klientów w innej firmie 

� świadczenie pełnego serwisu systemów PBX 

� sprzedaż i konfiguracja usług Platan VoIP (Platan SIP trunk, wirtualna centrala) 

� innym: ...................................................................................................................................... 
 
Uprzejmie informujemy, że wydajemy w formie elektronicznej Biuletyn Informacyjny INFO-
PLATAN dla naszych instalatorów. Biuletyn zawiera między innymi informacje na temat: 
aktualnych cen naszych produktów oraz planowanych zmian, nowych produktów w naszej ofercie, 
aktualnie wprowadzanych zmian w urządzeniach już produkowanych, nowych wersji 
oprogramowania, akcji promocyjnych.  
 
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem bezpłatnych egzemplarzy Biuletynu, prosimy o 
podanie poniżej adresu elektronicznego, na który moglibyśmy go wysyłać: 
 

 
         ................................................................................................................................ 
 

 
Do prenumeraty Biuletynu INFO-PLATAN można się też zapisać poprzez formularz zapytania 
dostępny w zakładce Kontakt na www.platan.pl (przy wybraniu opcji „Jestem instalatorem”). 

 
 
 
 
 
 
.........................               .................................. 
 

   data         podpis i pieczątka 


