
                                                                                

 به نام خدا

 

 معرفی شرکت سی بی ران:  موضوع

 

 حضور مشتریان گرامی شرکت سی بی ران

 

 با سالم و احترام، 

سال سابقه    60)با بیش از  CBبه عنوان یک شرکت بازرگانی صنعتی توسط شرکت کانادایی       1378ران در سال  بیسی به اطالع می رساند، شرکت   

 ران بر اساس تجارب و سیاست   بیسی  سیاست های کلی و خط مشی    گردیده است. ت صنعتی و ارائه خدمات مرتبط درکانادا( تاسیس   توزیع محصول 

سس )    شرکت مو شرکت  شده.  ( طرح ریزی CBهای  سرا     در ایران به عنوان یکی از زیراین  شرکت همگروه ابزار صنعتی بوتان و   مجموعه های گروه 

سابقه طولنی و خوشنامی   ، داشتن  ت مناسب، ساختار و منابع مالی قوی  بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و زیرساخ   مشغول به فعالیت می باشد.   

صنعت  شتریان      ، به همراه در  شی مرتبط با نیاز م شتریان و ارائه خدمات آموز صول برقراری ارتباط با م سازمان    تمرکز بر ا صلی موفقیت این  از عوامل ا

 می باشد.  

سوابق قدیمی همکاری و همچنین حسن روابط فی ما بین   سانی مجدد و  جهت  با عنایت به  شرایط   اطالع ر سی بی ران  توضیح  شرکت  ، موارد جدید 

 وص این شرکت به صورت کوتاه بیان می شود :  زیر در خص
 

 شرکت سی بی ران : فعالیتهای بنیادی

 تامین قطعات و تجهیزات صنعتی 

 و مشاوره فنی  ارائه راهکارها 

 عیب یابی 

  برگزاری دوره های آموزشی 

 حمایت از مشتری در خدمات پس از فروش 

 

 شرکت سی بی ران : امکانات زیرساختی

 آموزش دیده با تحصیالت عالی مهندسین فروش مجرب و 

 همکاران فنی و پاسخگو به نیاز مشتریان 

  متر مربع 500انبار کالیی به مساحت تقریبی 

 سالن کنفرانس جهت برگزاری همایش ها و سمینارهای آموزشی 

 

 : محصول تامین کنندگان و سبد

 گروه رسمی توزیع محصولت  دهنماینSKF   تا کنون 1379از سال  در صنعت ایران. 

 ،روانکارها، انواع کوپلینگ های صنعتی، محصولت انتقال قدرت )پولی، تسمه، زنجیر و ...(، انواع بیرینگ هافروشنده تخصصی 

 و بسیاری موارد مرتبط دیگر در صنایع مختلف کشور تجهیزات نصب، دمونتاژ و پایش وضعیت بیرینگ ها و تسمه ها

  نماینده انحصاری توزیع محصولت خطوط تولیدBOSCH  تا کنون،  1384از سال  در صنعت ایران 

 ابزارهای شارژی با کنترل گشتاورو  ابزارهای بادی، فرکانس بالبرقی و متعلقات و قطعات، ابزارالت  التابزارشامل کلیه 

 



  نماینده فروش و مشاوره محصولتSMC   تا کنون. 1394در ایران از سال 

 می باشد (های پنوماتیک  ع و اقسام سیستمه انوائدنیا در زمینه ارامطرح  گاندتولید کننیکی از  SMC) شرکت 

از  به فردگارانتی محصرولت، قابلیت و کارآیی فنی عالی و طراحی های منحصرر    ، ت و مرغوبیت بال با قیمتی مناسرب سررعت در تامین کال با کیفی  

 مزایای منحصر به فرد این محصولت می باشد.  

تجهیزات کنترل مایعات،   ط هوای فشرده، لوله ها و اتصالت  محصولت این شرکت شامل انواع مختلفی از اکچویتور، شیرهای کنترلی، تجهیزات خطو    

 .می باشدو ... در صنایع پنوماتیک تجهیزات کنترل دما، انواع حسگرها و کلیدها، کنترل اتاق تمیز 

 

 به شرح زیر می باشد :  همراه با فروش محصوالتشرکت سی بی ران به ارائه  قابل  خدمات 

 خدمات آموزشی : توسط مدرسان رسمی و تخصصی محصولت

 خدمات مشاوره ای : انتخاب قطعات و تجهیزات متناسب با شرایط صنایع 

 خدمات مهندسی : طراحی های مشترک مهندسی، عیب یابی 

 

 از مشتریانی که تاکنون افتخار همکاری با آنان را داشته ایم برخی : 

 شرکت های نفت فالت قاره، پارس، خزر و .... ... و اصفهان تبریز، اراک، شیراز، تهران،پالیشگاه های  : مشتریان صنعت نفت

 و ... خراسان، امیرکبیر، خارک ، شازند،بصیر قائد زاگرس، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، تندگویان، رازی، :ها  پتروشیمی

 و ...، کرمانشاه تبریز مشهد، کرمان، ایرانشهر، : لوشان، نیروگاه ها

 و ... ، کاوه، غدیر، زرندگروه ملی فولد مبارکه، خراسان، : فولد خوزستان، هرمزگان، اکسین اهواز، فولد

 ...و فراسیلیس  ،صنایع ملی مس سنگ آهن بافق،گل گهر، نظم اوران،  گل گهر، : چادر ملو، معادن

 و ...، مازندران، تهران، جوین خوزستان خزر، آبیک، هرمزگان، شرق، نیریز، شاهرود، سیمان: ساوه،

 پارس خودرو و ... زامیاد، عقاب افشان، مدیران خودرو، ایران خودرو دیزل، بهمن دیزل، بهمن موتور، سایپا، : ایران خودرو، خودروسازها

 و ... جی بروجرد، فرش زمرد مشهد، نسافرآب تلکابین توچال، آذران،چوب و کاغذ پارس، ، کاغذ مازندران چوب وصنایع: 

 

  : این شرکت سابقه همکاری با برندهای معتبر زیر را دارد 

 .جرهت کاربرد های گوناگون مورد نیاز کلیه مترعلقرات هرمراه به آلمان Boschو خطوط تولید   برقی ابزارهای

 .آلمان از جمله متر ها و تراز های لیزری Boschگیری دقیق  اندازه ابزارهای

 .آلمان Karcher صنعتی نیمه و صنعتی شستشوی دستگاههای

 .( آرماتوربندی منحصر بفرد از جمله انبرهای)  آلمان Knipex و Wera دستی ابزارهای

 .( پالستیکی و مکانیکی، شیمیایی بولت های انواع انکر)  آلمان Fischer ساختمانی اتصالت

 .ایتالیا Helvi جوش خانگی و صنعتی ) ترانس و رکتی فایر و اینورتر ( با برند دستگاههای

 اسلونی. TKKو کره  ABZهای ساختمانی و صنعتی  چسب

 .ایتالیا Oleo-macموتوری و چمن زن های  باغبانی تجهیزات

 .  ABZتجهیزات ایمنی شامل دستکش،لباس کار،کفش،محافظ صورت و چشم با برند 

 .آلمان Berger دستی باغبانی ابزارهای

 .تایوان Parkson محصولت ایمنی 

 چین.  Launtopژنراتورهای بنزینی

 



  ران  ، ماموریت و چشم انداز شرکت سی بیها ارزش  : 

 ارزش ها :  

 اعتماد و قدردانی می کنیم. ما به یکدیگر احترام گذاشته و

 پذیریم.وده و مسئولیت اقدامات خود را میما بدنبال حقیقت جوئی و مواجهه با آن ب

 .کنیم می ایجاد بردما به منظور جلب رضایت مشتریانمان روابط خود را بر اساس برد 

 هستیم.ما به طور مستمر بدنبال فراگیری، نوآوری و به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب خود 

 : ماموریت

 تامین قطعات، محصولت و خدمات مناسب، مستمر و مطمئن برای تولید کنندگان و صنعتگران کشور. 

 : اندازچشم

 حمایت از رشد تجاری مشتریان از طریق تهیه محصولت و خدماتی که امنیت، قابلیت اطمینان و پایداری بیشتری را ارائه می دهند.

 

 فیتخط مشی سیستم مدیریت کی 

شین الت و خدمات      سی بی ران به عنوان تامین کننده قطعات، ابزار، تجهیزات، ما سرمایه های        شرکت  شور با تکیه بر  صنعت و تولید ک مورد نیاز 

س           ستم مدیریت کیفیت را طبق ا سی سایر ذینفعان،  شتریان و  ساختن نیاز ها و انتظارات م سانی و بهره گیری از دانش روز به منظور برآورده  تاندارد ان

کرد اصررول زیر را بنیان هدگ گذاری، برنامه ریزی و فهالیت های  همین روی چارچوبی برای اقدامات خود قرار داده اسررت و بر پایه 2015-9001ایزو 

 خود نهاده است :  

  تامین به موقع و موثر کال و خدمات مورد نیاز مشتریان در جهت حفظ کسب و کار موجود 

  گسترش تامین کنندگان و طیف مشتریان در جهت توسعه سبد محصولت و افزایش سهم بازار 

 زایش کارایی فرایند فروش، پایش جریان نقدینگی و بهبود شیوه های تامین کال  رشد سودآوری از طریق اف 

 توسعه و بهبود کسب و کار از طریق ظرفیت سازی و بهره گیری از فرصت های فروش در دسترس 

 پایداری و شکوفایی سی بی ران در گرو رعایت اصول فوق در تمامی فرایندها و تعامالت و مدیریت ریسک ها و فرصت های مرتبط با آن است. 

مدیریت شرررکت خود را متعهد به رعایت این خطی مشرری و جاری سررازی آن در تمامی سررطوح شرررکت می داند و انتظار دارد کارکنان نیز آن را در 

 لیت ها و ارتباطات کاری سرلوحه خویش قرار دهند. تمامی فعا

 

 ** به امید رشد و شکوفائی هر چه بیشتر صنعت ایران عزیزمان **

 

 لطفا در صورت نیاز به دریافت هر گونه اطالعات بیشتر از تماس با ما دریغ نفرمایید. 

 ( 021)  88306873فکس :      ( 021)  88305703تلفن : 

 Company@CBIran.comایمیل:      www. CBIran.comآدرس سایت :

/documents-https://cbiran.com/b2b 
 با احترام

 شرکت بازرگانی بین المللی سی بی ران

https://cbiran.com/b2b-documents/

