شرکت سی بی ران
توزیع کننده تخصصی محصوالت صنعتی

صفحه 0

سی بی ران

ارزش ها ،ماموریت و چشم انداز شرکت سی بی ران

چشم انداز

ماموریت

ارزش ها

• حمایت از رشد تجاری مشتریان از طریق تهیه

• تامین قطعات ،محصوالت و خدمات مناسب،

• بهبودی مستمر

محصوالت و خدماتی که امنیت ،قابلیت

مستمر و مطمئن برای تولید کنندگان و

• تعهد و مسئولیت پذیری

اطمینان و پایداری بیشتری را برای ایشان

صنعتگران کشور.

• حقیقت جویی و پذیرش حقایق

فراهم آورد.

• احترام ،اعتماد و قدردانی از یکدیگر

• کارگروهی و نتیجه گرایی
• مشتری گرایی و برد  -برد

صفحه 2

خط مشی ،باور و اراده موسسین
شناخت و درک روندها
و انتظارات صنعت

روابط و اعتبار ملی و
بین المللی

سرمایه گذاری در
فناوری های پیشرفته

همسویی با استانداردها
و رویکردهای جهانی

شناسایی ،درک و تامین نیازهای ذینفعان

پاسخگویی و پایبندی به اصول و ارزشها
رضایت و اعتماد ذینفعان (به ویژه مشتریان)

اعتبار و موفقیت سازمان
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پویایی و تکاپوی
سرمایه های انسانی

توان و اعتبار شرکت
های گروه

درباره سی بی ران
 شرکت سی بی ران به عنوان یک شرکت بازرگانی بین المللی و با هدف ارائهه راه حهه ههای تیصصهی و تهقمین قطعهات و تجهیهطات خطهو انتقها قهدرت
) (Power Transmission Partsدر سا  1378پا به عرصه فعالیت نهاد.
 جلب اعتماد و رضایت مشتریان و تامین کنندگان این فرصت را فراهم کرد تا این شرکت بتواند خدمات خود را به به دیگهر حهوزه ههای صهنعتی و تیصصهی
گسترش دهد.
 توجه همطمان به کیفیت و قیمت کاال و خدمات ،در کنار خواست و نیاز مشتریان عاملی است که این شرکت را نسبت به رقبا متمایط کرده است .ایهن رویکهرد
سبب شده است تا سی بی ران همواره به عنوان یک تامین کننده مطمئن و قابه اعتماد شناخته شود.
 فعالیت های اصلی این شرکت عبارتند از:


تامین قطعات و تجهیطات صنعتی

 آموزش و انتقا دانش فنی
 ارائه راه حه ها و مشاوره های فنی
 پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش
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توسعه گروه محصوالت و تامین کنندگان
:1398/2019

:1398/2019
:1398/2019

:1397/2018

:1398/2019

:1396/2017

:1397/2018

:1395/2016
:1396/2017

:1389/2010

:1393/2014

:1386/2007
:1387/2008

:1380/2001
:1381/2002
:1379/2000
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1378/1999
تاسیس

زنجیره تأمین سی بی ران
تولید کنندگان

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فوالد
معدن
سیمان
نفت و گاز
پتروشیمی
صنایع ریلی
نیروگاهی
چوب و کاغذ
خودروسازی
ساختمانی
سایر
• نساجی
• صنایع غذایی و
نوشیدنی
• دارویی
• قطعات یدکی
خودرو
• لوازم خانگی
• ماشین سازی
• تهویه مطبوع
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نیازها و
انتظارات

محصوالت و
خدمات

تامین کنندگان
بیرینگ •
گیربکس •
کوپلینگ •
کالچ •
پمپ •
الکتروموتور •
ابزارآالت خطوط تولید •
اتصاالت ساختمانی •
سیستم های پنوماتیک •
تجهیزات شست و شو •
تجهیزات ایمنی •
روانکار •
چسب •

سبد محصوالت متنوع و با کیفیت
( : SFK بیش از  18سال) شامل انواع بیرینگ ها ،روان کننده ها و محصوالت و
قطعات جهت تعمییر و نگهداری
( : BOSCH بیش از  11سال) شامل انواع ابزارهای خطوط تولید و برقی
(پنوماتیک ،فرکانس باال ،ابزار دقیق و شارژی) ،متعلقات و قطعات یدکی
( : SMC بیش از  3سال) شامل سیستم ها و تجهیزات پنوماتیک
( : FISCHER بیش از  3سال) شامل اتصاالت ساختمانی با تنوع بسیار باال

 :ABZ نمایندگی انحصاری فروش  B2Bمحصوالت ای بی زد (ابزارسرا)
صفحه 7

سبد محصوالت متنوع و با کیفیت
 :Wings نماینده رسمی فروش صفحه سنگ های وینگز (عقاب) ترکیه

 : MTK+ نماینده انحصاری بیرینگ ها و محصوالت مرتبط ام تی کی بلژیک

 :FOCQUET نماینده رسمی الکتروموتور های فوکه بلژیک
 و تامین دیگر تجهیزات و قطعات صنعتی شامل:
Karcher, Helvi, Siemens, Flender, Hansen, Sumitomo, NTN, NSK,
… Timken, Witchita, Comintec, Haldex and
صفحه 8

آگاهی کامل از نیازها و انتظارات صنایع مختلف
صنایع فوالدی
• فوالد خوزستان ،هرمطگان ،اکسین ،خراسان ،پرشین فوالد ،فوالد ناب تبریط ،مجتمع ذوب آهن اصفهان فوالد مبارکه ،گروه ملی فوالد اهواز و ....
صنایع معدنی
• شرکت ملی صنایع مس کرمان ،شرکت ملی صنایع مس تبریط ،سنگ آهن مرکطی ایران ،معادن گه گهر ،گروه میدکو و ....
صنایع سیمان
• سیمان هرمطگان ،سیمان ساوه ،سیمان فیروزکوه ،سیمان خوی ،سیمان مازندران ،سیمان جوین و ...
صنایع نفت و پاالیشگاهی
• پاالیشگاه تهران ،شیراز ،اراک ،تبریط ،اصفهان ،شرکت نفت فالت قاره ،شرکت ملی نفت ایران و ....
صنایع پتروشیمی
• پتروشیمی های تند گویان ،تبریط ،شیراز ،فن اوران ،خارک ،کرمانشاه ،بنر امام ،رازی ،زاگرس و ....

صنایع نیروگاهی
• نیروگاه های لوشان ،شهید رجایی ،بیستون ،لوشان ،ایرانشهر ،کرمان ،تبریط ،مشهد و .....
صنایع خودرو سازی
• ایران خودرو تهران ،شیراز ،تبریط ،سایپا تهران ،سایپا کاشان ،پارس خودرو ،مدیران خودرو ،ایران خودرو دیط  ،گروه خودرو سازی بهمن و ...
صنایع ساختمان
• همکاری با بطرگترین پروژه های ساختمانی کشور از جمله ایران ما  ،مگا پارس ،برج میالد ،آزاد راه تهران شما  ،بازار بطرگ مشهد و ....

صفحه 9

زیر ساخت ها و سرمایه های انسانی
 مهندسین فروش متیصص
 اعتبار و خوشنامی در صنایع میتلف
 فضای مجهط و بطرگ تجاری/اداری در مرکط تهران
 فضای انبارداری و امکانات لجستیکی مناسب در تهران
 سیستم اطالعاتی پیشرفته با استانداردهای جهانی
 گواهی ایطو 2015-9001
 امکانات پشتیبانی شرکت مادر (ابطارسرا/بوتان)
 ساختار سازمانی و مدیریتی مدرن
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تحصیالت

تعداد

بخش ها

تعداد

دکترای مدیریت راهبردی

1

مدیریت

2

فوق لیسانس

4

اداری

3

لیسانس

9

حسابداری

2

دیپلم

3

فروش

6

زیر دیپلم

2

پشتیبان فروش

2

مجموع

19

زنجیره تامین

1

انبار

2

منابع انسانی

1

مجموع

19

چرا سی بی ران ؟
بیش از بیست سال تجربه ارتباط با بزرگترین شرکت های تولـیدی و کارخانه های کشور
تضمین ارائه کاالی اصل و با کیفیت با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش مطمئن

پایگاه داده غنی در کنار دانش حرفه ای برای ارتباط موثر با سازمان های بزرگ
امکان حضور در تمامی نقاط ایران و ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور

سرمایه های انسـانی با تجربه ،حرفه ای و کارآزموده
بهره مندی از ساختار سازمانی قدرتمند و پاسخگو
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با تشکر از توجه شما

آدرس  :تهران کریمیان زند خیابان سنایی نبش کوچه هفدهم شماره 2

تلفن 021-88305703 :
آدرس سایت www.CBIran.com :
صفحه 12

ایمیه CBIran@company.com :

کد پستی 15866-45915 :

