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 تقديم اإلستشارات والخدمات و تدبير االحتياجات المتخصصة للشركات المحلية والعربية والعالمية 

  
والتي تسھم بفاعلية في تقديم االستشارات BBBRRRIIIDDDGGGEEESSS   TTTOOO   BBBUUUSSSIIINNNEEESSSSSS   (((BBBTTTBBB)))  نتشرف بتقديم تعريف عن شركتنا

 بھدف تنمية وتطوير أعمالھا في المجاالت التالية: الميةالعالمصرية و والخدمات للشركات
  أفضل نقوم بمخاطبة الشركات االجنبية المتخصصة وتقديم  رشالوو لمصانعاتوسعات  انشاء أو فيالمستثمرين في حالة رغبة

التنسيق مع االطراف االخري من االستشاريين وكذلك  (الجديدة والمستعملة)عروض لتدبير االحتياجات من المعدات وخطوط االنتاج ال
ومحطات تنقية المياة والصرف الصحي والتناضح العكسي تركيب للمعدات والجمالونات وتدبيرعروض  المعماريين واالنشائيين

 المصاحبة اتالتنسيقجميع المتخصصة و المحلية من الشركاتواالبار الجوفية 
 نقوم بتمثيل المستشفي كاستشاري للتوريدات في المخاطبات  في حالة رغبة المستشفيات والمنظمات الطبية في التوريدات من الخارج

خالفه حتي الوصول مع الشركات المتخصصة العالمية والتنسيق لكافة ما يلزم من مفاوضات واجتماعات ومراجعة لعقود الصفقات و
   الي افضل العروض ثم التنسيق مع شركات الشحن والتخليص الجمركي حتي وصولھا لعمالئنا الكرام في اسرع وقت.

 ومراجعة العقود التجارية عند ابرام الصفقات  للمفاضلة بين العروض الھندسية في المجاالت الھندسيةعداد التقارير الفنية إ
   Procurement Consultant للتوريدات الھندسية والصناعيةوكاستشاري  ،  Contract Managementواالتفاقات

 في مجال تصنيع وتركيب االنشاءات المعدنية وتركيب كافة التطبيقات واالعمال االلكتروميكانيكية متخصصةال ركونزة أممثلون لشرك 
 وتحلية مياة البحار  وحاالت االغاثة لالجئيـــن متخصصة في مجاالت معالجة الصرف الصحي والصناعي ووترسولفة ممثلون لشرك

 وتدريب المشغليين والصيانة واالبار الجوفية وتدبير المعدات الالزمة لھا
  المتنقلة والتبرع بالدم توريد السيارات ذات التجھيزات الخاصة الستخدامات المجاالت الطبية والصناعية والتجارية مثل العيادات

 وسيارات الدعاية واالعالن والوجبات السريعة والكانتين وسيارات المسابقات والتخييم ونقل الخيول والموتوسيكالت وخالفه
  المساعدة في ايجاد شراكات مع جھات اجنبية وابرام توكيالت معھم واالندماج والتعاون بين الشركات للتكامل وتطوير االنتاج وزيادة

 , وكذلك عرض الفرص المتاحة من الشركات االجنبية علي المستثمرين العربالجودة و التنافسية للمنتج المحلي بالداخل والخارج
  المساعدة في بيع خطوط االنتاج الزائدة عن الحاجة للشركات االخري 
 لالسواق العربية والعالمية واالتفاق مع موزعون للمنتجات بالخارج وتنسيق  رية والعربية عالية الجودةصللمنتجات الم التسويق

 للغير بالخارج المحلي للمعارض الدولية والوساطة للتصنيع
 تمثيل الشركات المصرية والعربية الرائدة في المفاوضات واالجتماعات المحورية وحضور المؤتمرات الدولية وتقديم التوصيات 

 
  :و االتصال بناأ موقعنا االلكترونيلمزيد من المعلومات برجاء مراجعة 
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