(( ما معتقدیم کیفیت ونو آوری ،اتفاقی نیست ))
شرکت مهد تجارت با برند تجاری (ام تی ام )طراح و تو لید کننده وسايل ورزشی پارکی ،مبلمان شهری ،وسايل بازی پارک کودک و درخت های نوری با بهره گیری از دانش
فنی کارشناسان داخلی و تاکید بر نیروی انسانی متخصص ،نظارت کیفی مستمر ومواد اولیه مرغوببا بیش از پانزده سال سابقه افتخار دارد در حوزه تولید مبلمان شهری مشغول به
فعالیت باشد .

رزومه علمی شرکت  ،استانداردها وتا یید ها :
.1دارنده  4استاندارد بین المللی (ISO)9001(-ISO)10002(-ISO)14001(-OHSAS )18001
 .2اولین و تنها تولید کننده وسايل بازی استانداردپارکی فلزی درايران
.3عضو انجمن تولیدکنندگان تجهیزات و وسايل ورزشی ايران
 .4عضو اتاق بازرگانی
 .5عضو انجمن مديريت ايران
 .6عضو کمیته طب سالمندان در حوزه وسايل ورزشی
.7عضو انجمن تخصصی مراکزتحقیق و توسعه صنعت  ،معدن و تجارت
.8منتخب نامدار ورزش کشور در سال 91
 .9دارای تايیديه ورزشهای همگانی
 .10دارای تايیديه کیفیت محصول از سازمان تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ايران
رزومه فنی و مهندسی شرکت :
.1

تو لید کننده محصوالت نوآورانه ورزشی و بازی (ست معلولین )...............،

.2

امکان ساخت محصوالت و ست های سفارشی (تکی ،دوبل  ،ترکیبی،تبلیغاتی ،سالمندان  ،معلولین ،آالچیق و)................

.3

دارا بودن واحد کنترل کیفی ارگونومی و ايمنی کاال در بخش تولید ( اثرلوازم ورزشی و بازی بر روی سالمت افراد و کودکان )

.4

دارای خط رنگ الکتر و استاتیک

.5

دارای سیستم اطالع رسانی عیب يابی کاال به مشتريان و تعويض و اصالح کاال بدون هزينه

.6

ارائه پکیج آموزشی نصب به همراه هر کاال

.7

اولین تولید کننده ساعت میدانی قابل رهگیری با ماهواره

.8

دارای خط تولید کامل در کارخانه با ظرفیت باال

رزومه پشتیبانی شرکت :
.1گارانتی – وارانتی با فواصل زمانی مختلف طبق نظر مشتری
 .2کد رهگیری مشتری مداری و خدمات پس از فروش
.3جشنواره ها با شرايط ويژه

روزمه فروش شرکت :
با توجه به فعالیت بسیار باالی سالهای گذشته مختصری از عملیات فروش اين واحد به شرح زير اعالم میگردد:
•

استان اصفهان:

•



شرکت تعاونی های (لنجان ،نايین ،نیک آباد ،خوانسار ،مهردشت)... ،



دانشگاههای (فالورجان ،اصفهان ،نجف آباد ،پیام نور تیران و )...



هوانیروز اصفهان



اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری اصفهان



اداره کل زندان اصفهان



شرکت پلی اکريل اصفهان



بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان



شرکت هواپیما سازی ايران



شهرداری های مناطق مختلف اصفهان و حومه (نجف آباد ،گلدشت)... ،
استان تهران:

 سپاه صاحب الزمان
 نیروی هوايی ارتش

 شهرداری پیشوا
 دهیاری های (الالن ،جلیل آباد ،شترخوار ،زواره بید ،کالن و)...
•

استان قزوين:


دانشگاه آزاد تاکستان



شهرداری های (خرمدشت ،بويین زهرا ،شال ،تاکستان و)...



بخشداری الموت شرقی



دهیاری های (شهرک مدرس ،ديال ،لوشکان و)...

•

استان فارس:



بنیاد مسکن انقالب اسالمی



شهرداری های (مصیری ،زرقان ،قادرآباد ،منطقه  ،7منطقه  9و)...



شرکت تعاونی دهیاری های کامفیروز



سازمان زيباسازی شهرداری شیراز



دهیاری های (دهکويه ،آباده ،قنات ابراهیم ،خنجشت ،کازرون و)...



بنیاد مسکن نی ريز

•

استان خراسان رضوی:



دانشگاه های (علوم پزشکی سبزوار ،آزاد نیشابور)



شهرداری های (کاريز ،تربیت حیدريه ،انابه)... ،



اداره منابع طبیعی تربت حیدريه



دهیاری های (نهور،روح آباد ،ولی آباد ،چمن آباد و)...



مهدکودکهای (نفیسه ،لبخند کودک و)...

•

استان چهارمحال و بختیاری:



دانشگاه آزاد اسالمی بروجن



نیروی انتظامی شهرکرد

•

آموزشکده فنی وحرفه ای دختران شهرکرد



شهرداری های (گهرو ،هفشجان ،مال خلیفه ،طاقانک ،فارسان و)...



دهیاری های (کنارک علیا ،کنارک سفلی ،کردشامی ،ارجنگ و )...

•

استان يزد:



شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان (مهريز ،خضرآباد ،رستاق و )...



شرکت تعاونی بخش مرکزی طبس



شهرداری های (يزد ،حمیديا و)...



سازمان پارک ها و فضای سبز يزد



شرکت تعاونی گروه همیار دهیاری های استان يزد

•

استان همدان:



شهرداری های (منطقه  ،2منطقه  ،3قهاوند ،فامنین ،بهار همدان و )...



دهیاری اسد آباد



نیروی هوايی پايگاه نوژه



بنیاد مسکن انقالب اسالمی نهاوند



دانشکده پیراپزشکی نهاوند

•

استان سیستان و بلوچستان:سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار



فرودگاه زاهدان



دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان

