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  أباريق بالستيكية واسعة الفوهة، زجاجات بالستيكية، أغطية ألمنيوم سهلة الفتح، قوالب بالستيكية
  

على سمعة ممتازة في الجودة ) 1969التي تأسست عام (يونغ شانغ لصناعة البالستيك حصلت شرآة 
بالستيكية عالية الجودة على وتشتمل منتجاتها ال. واالعتمادية، وهي في طليعة الشرآات العاملة في هذه الصناعة

وأوعية  بالستيكية وأباريق واسعة الفوهة،  وقوالب بالستيكية وأباريقوبرادات الماءأغطية ألمنيوم سهلة الفتح 
  . البولسترين وأوعية بالستيكية أخرى/آلوريد البوليفينيل/مصنوعة من البالستيك

  
 تعمل Nissei ASBيها آخر جيل من آالت القولبة نوع تستخدم الشرآة تكنولوجيا متقدمة وأحدث المعدات، بما ف

  . بالحقن والشد والنفخ وآالت نفخ ثنائية المراحل
  

وتشتمل . تزود شرآة يونغ شانغ تشكيلة من األوعية البالستيكية والمنتجات الشبيهة إلى جميع أسواق العالم
وتتراوح .  جالونات5 إلى 3 سم15 حجم تتراوح من 200األوعية البالستيكية الشفافة عالية الجودة على أآثر من 

  . مم180 مم إلى 28ئية المراحل من  المخصصة آلالت النفخ ثنا البالستيكيةالزجاجاتوقوالب أحجام 
 

قوالب الزجاجات ومن بين المنتجات الرئيسية للشرآة قوالب نفخ بالستيكية وقوالب بالستيكية وقوالب حقن و
  .  وآالت درز مزدوجة شبه أوتوماتيكيةالبالستيكية

 
وأمريكا الشمالية من إنتاجها إلى أسواق مثل الصين وجنوب شرق آسيا % 30وتصدر شرآة يونغ شانغ حاليا 

  . مليون دوالر أمريكي3وتبلغ المبيعات السنوية . وأوروبا
  

 
 
Young Shang Plastic Industry Co., Ltd. 
No. 6, Wunming 1st St., Gueishan Township, Taoyuan County, 33383 Taiwan 

  9788-397-3-886: هاتف
  9799-397-3-886: فاآس

  com.yahoo@youngshang: بريد الكتروني
 tw.com.youngshang.www: موقع الكتروني
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.الدولية محدودة المسؤولية"ديصن هيلث"شرآة  
 وموزعات,فالتر/ومرشحات,منقيات ماء

  ? . "ماي إتش ووتر/ماء إتش خاصتي"ماذا يوجد على األرض أآثر أهمية من شرب 
  .!صحية بكل معنى الكلمة...لكن أيضا,ليس فقط نقية

  .تايوان,إقليم تاويوان,لوزهو تاونشيب,1القسم,.ق شينأنانطري,121.رقم,4-.الخامس عشر1إف: العنوان 
  1388-312-3-886: هاتف 
  0778-312-3-886: فاآس 

  chris@find-u.com.tw   :البريد االلكترروني 
  com.myhwater.www:الموقع االلكتروني 

 

الدولية محدودة المسؤولية على تطوير المنتجات "ثديصن هيل"وترآز شرآة ,2010أنشئت عام  
فإن الشرآة قدمت ",صناعة الجيد بالعمل الجيد"وتاليا لعملها ايضا ب.لتحسين الصحة والكينونة

 "ديصن"والموزعات تحت العالمة ,.الفالتر/والمرشحات,مجموعة واسعة من منقيات الماء
فإن ,اه في متناول اليد وصالحة للشربومي,ولغزو أسواق بجودة مياه ضعيفة تتطلب الخطورة 
متقدم فعال يبرز سمات -تشارآت مع هياآل أآاديمية لتطوير موزع مياه هيدروجيني"ديصن"

فإن الموزعات جذبت مشترين ,األمم-ومسجل متعدد" إس جي إس"مختبر من قبل .صحة-تحسين
 .من الصين واإلقليم اآلسيوي إضافة إلى تايوان

  : ميزات المنتج
على  سم مكعب/آيون2.000أنبوب مرشح من السيراميك الخاص ل: الكثافة-مولد آيوني عالي: 1

 .األقل
 مل في600)أو آر بي(قدرة تخفيض أآسدة  :2
 إتش زد55إلى "إن إم آر"مختبرة :جزيئات مياه صغيرة ناشطة: 3
 9.0 إلى بي إتش 7.5بي إتش:قلوية منخفضة: 4
  يو إم دياميتر0.01-0.1شاء فايبر غائرمقياس غ:البكتيريا  فلترة وحد من: 5
  يحتوي آيونات هيدروآسيد وافرة: 6
 يحفظ المعادن الضرورية للصحة: 7
 اليكلورويحجز المعادن الثقيلة: 8
 يوفر مياه لذيذة: 9

 يعمل دون آهرباء والمياه مفقودة: 10
حياة أنابيب الفلترة والذي يساعد على إطالة دورة ,أو/آر"إن الموزع يعمل بكمال بمنقيات مياه  

جيل ثاني  وسيتوفر نماذج.رف ومتكامل القعر-قمة:وهو متوفر بصنفين,السيراميكية
وتطبيقات األماآن العامة في ,والمطاعم,وأصناف جديدة من موزعات المياه للمكاتب,طليعي
  .2014العام

ي أسواقها تخطط إلنشاء منشآت تجميع وتسليم ف"ديصن"فإن ,ولتخفيض آلفة اإلنتاج والشحن 
ولكنها أيضا ,)أو بي إم(وتنتج الشرآة بشكل رئيسي على قواعد تصنيع عالمة أصلية.الرئيسية

 .).أو دي إم(ترحب بطلبات 

.الدولية محدودة المسؤولية"ديصن هيلث"شرآة



 
شرآة ويللو ويبينغ البالستيكية المحدودة                                        

شرائط تعليق، اربطة معصم، شارات، 
 حامل بطاقات هوية، صافرات واالآسسوارات

 
تقع شرآة ويللو ويبينغ البالستيكية في هيميا في وسط مقاطعة 
تايوان  في تشانغ هوا، وهي شرآة تصنيع ذات خبرة وتقدم 
.مجموعة من شرائط التعليق والمنتجات الممتازة  

تتخصص الشرآة في تقديم وتوريد المواد المتينة الممتازة وقد 
طورت الشرآة سلسلة من المنتجات الملونة والمثيرة لالهتمام 

شرائط التعليق المنسوجة واربطة / وتشمل الحبال المستديرة
 والمشابك والصافرات المعصم، حامل بطاقات الهوية، بكرة الشارات

الفضل يعود الى القدرات البحثية والتطويرية الحديثة . واالبزيمات
وعمليات االنتاج القوية وبفضلها اصبحت الشرآة موردا ذا سمعة 

من المعاهد التعليمية المحلية والجامعات البلدية . في االسواق العالمية
فورتشن  شرآة حسب تقديرات 500والوطنية الى واحدة من افضل 

مغازين االمريكية والهيئات الحكومية وقد بنت الشرآة جودة عالية 
من المنتجات الرائعة وشهرة ال تنافس بين العمالء في جميع مناحي 
.الحياة  

شرائط التعليق في ويللو المصقولة منها والمنسوجة وآذلك اربطة المعصم تضم نسيجا مريحا اسلوب جذاب جنبا الى جنب 
مع االسعار التنافسية بحيث اصبحت افضل اختيار لكل انواع االنشطة بما فيها المؤتمرات ومعارض التجارة العالمية 

 جي ناقل تسلسلي عالمي على ابزيمات شرائط 4ق، ترفق ويللو لتعزيز تطبيقات شرائط التعلي. واحداث خاصة اخرى
.التعليق ما يحولها بنجاح الى احدث المنتجات ذات القيمة المضافة  

 عامال، اال انها توظف فريقا متخصصا في البحث والتطوير المتقدم الذي يبحث بقوة عن آل 20رغم ان الشرآة توظف 
.فرص تعزيز القيمة والوظائف للمنتجات  

 
 
 
 
 

Willow Webbing & Plastic Co., Ltd. 
148-1 Donglai Rd., Hemei Town,  

Changhua County, Taiwan 508   
 3320-726-4-886: هاتف
  3207-726-4-886: فاآس

 Lanyard.pro@msa.hinet.net :البريد االلكتروني
 www.lanyards.com.tw :الموقع االلكتروني

 



Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd. 
  توشية، شارات معدنية، تصحيح وتشوية، سالسل مفاتيح، آوستر ودعايات

  
  
  

، سعت الشرآة الى تعزيز وترويج 1990 عام تاسيسهامنذ 
منتجات التوشية والهدايا التي تدمج الفنون التقليدية الصينية مع 

 . العناصر التراثية الغربية
ن الشرآة االم، شرآة تا شيرنغ للتوشية الشرآة مدعومة تقنيا م

والتطريز وهي من الشرآات التايوانية الكبيرة في صناعة 
 في شمال 9001 تدير مصنعا حاز على شهادة االيزو ،التطريز
يشغل المصنع خطا آامال من معدات االنتاج الحديثة و. تايوان

  . ومصممين مهرة لتحقيق الجودة الدائمة
ع فعالة بالتعاون مع المقاولين من بنت الشرآة شبكة تصني

الباطن من قطاعات مختلفة في منطقة الصين وبهذا تحافظ على 
فعالية االنتاج االقتصادي وتضمن للزبائن التسليم السريع في 

  . موعده واالسعار المنافسة
مدعومة بخبراتها الواسعة في تصنيع التطريز والحرفية، تورد 

 المالبس والهدايا بما في ذلك الشرآة طيفا واسعا من مستلزمات
التصليح السريع للتطريز والشارات المعدنية والشنيل، الكتفية 
والحرف واعالم مطرزة وعالمات منسوجة وسالسل مفاتيح 

 د لحمال الهواتف وحقائب 3وعناوين وصور رغوة صلبة 
آما تقدم منتجات . قطنية، آوسترات، صور الخطوط واطر

    .رونية مثل مسجالت زمنية ومعايناتالكت
بالنسبة لمنتجات التطريز، تستطيع الشرآة تنفيذ 

مثال، يمكن . معالجات اختيارية لتلبية متطلبات الزبائن
معالجة التصحيح بحيث يغلق بالحرارة او بوجود 
البالستك، الصوف او النسيج الملحق في الخلف في حين 

والقطع بالسكين الحدود تشذب بواسطة القطع بالمقص 
  .الحار او القطع بالتخمد
الشارات المعدنية مثال متاحة في . باالضافة، تعطي الشرآة زبائنها خيار من تصاميم خارجية مخملية مع تشطيبات مختلفة

  الشكل االصلي او التقليد، بدون الوان، ميناء ناعم والتصوير والطباعة وموديالت طالء ناعم

Lih Kuoh Enterprise Co., Ltd. 
4F, No. 82-6, Sec. 1, Kuangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan 
Tel: 886-2-8512-3287     Fax: 886-2-8512-3187 
Email: lihkuoh.badges@msa.hinet.net; services@mail.emblem.com.tw 
Website: www.emblem.com.tw 



 

Gemmy Industrial Corp. 

 ششوت ج١ّٟ اٌصٕاع١ت
  معداث مخبريت، وحداث شفط، معقماث اوتوكليف، وحداث معالجت انف واذن وحنجرة

سٕت ٟٚ٘ االْ ِٓ اوبش اٌششواث اٌصأعت ٌٍخج١ٙضاث اٌطب١ت اٌشال١ةت يةٟ حةا٠ٛاْ ٚ٘ةٟ عيةٛ يةٟ سابطةت         03حخّخع اٌششوت بخبشة ِخشاوّت اوثش ِٓ 

 .ه اٌخىٌٕٛٛج١ا اٌح٠ٛ١تحا٠ٛاْ ٌصٕاعت اٌخج١ٙضاث اٌطب١ت ٚاٌب١ٛح١

، ا٠ةضٚ  (7331عةاَ  ) 20339ٚ ئةٟ ْ   3339اال٠ةضٚ  ِع عذَ ٔس١اْ اٌجٛدة، اجخاصث اٌشةشوت ِصةادلاث ِةٓ ٔاةُ اداسة اٌجةٛدة االساسة١ت ٚحشةًّ         

 .9337عاَ  GMPٚ ( 9330إٌش٠ٚج عاَ  DNVبٛاسطت  ) 70221ٚ  3337

ِٓ حٛس٠ذ ِجّٛعت وب١شة ِٓ اٌخج١ٙضاث اٌطب١ت عا١ٌةت اٌّسةخٜٛ حشةًّ ِعةذاث اٌّخخبةشاث      ٌفش٠ك اٌبحث ٚاٌخط٠ٛش ِىٓ اٌششوت اْ اٌمذساث اٌىب١شة  

عذاداث، سخأاث جايت، ث١شِٛسخاث حّاِاث اٌّاء، اجٙضة اٌطةشد اٌّشوةضٞ اٌعا١ٌّةت، اٌٙةضاصاث اٌّذاس٠ةت،  دوةاث دٚاِةت ٚحابةٕاث ِخبش٠ةت،          )

، (ٌٍع١ٍّةاث ٚاِةشاا إٌسةاء ٚاٌةٛالدة    )ٚحةذاث شةفط ِخٕمٍةت    ( عٕا٠ةت إٌّض١ٌةت  ٚحذاث شفط ِحٌّٛت ٌٍ)حابٕاث ٘ضاصة، ١ِىشٚسىٛب، ٚحذاث شفط 

ٟ    ) اجٙةةضة حعمة١ُ اٚحٛو١ٍةة   ( ٌحةاالث اٌطةةٛاس  )ٚحةذاث شةةفط عٍةٝ اٌبطاس٠ةةت    (. اٌةة ..ِعمةُ اٌٙةةٛاء اٌسةا ٓ يةةٟ اٌفةةشْ، اٚحٛو١ٍة  بخةةاس بة ط عةةاٌ

 .ٚاجٙضة االٔ  ٚاالرْ ٚاٌحٕجشة ٚٚحذاث اٌّعاٌجت

دٌٚت حٛي اٌعاٌُ بّا ي١ٙا اٌٛال٠اث اٌّخحةذة ٚاٌّا١ٔةا ٚا١ٌابةاْ ٚبش٠طا١ٔةا ٚيشٔسةا ٚا٠طا١ٌةا ٚحفخةش         13ححاٝ ٘زٖ إٌّخجاث بّب١عاث ل٠ٛت يٟ اوثش ِٓ 

 .اٌششوت بسّعخٙا اٌط١بت اٌخٟ بٕخٙا ب١ٓ اٌعّدء حٛي اٌعاٌُ

 .ٌخذِاث ِا بعذ اٌب١عحمٛي اٌششوت اْ ِٕخجاحٙا حباع باسعاس ِعمٌٛت ٚجٛدة عا١ٌت ٚاييً ا

ٌخصة١ٕع  وشسةج ٔفسةٙا   . ، ٚوأج يٟ اٌبذا٠ةت شةشوت حابعةت ٌّجّٛعةت و١ّٕةاسن، شةشوت ِذسجةت يةٟ اٌبٛسلةت يةٟ ِا١ٌض٠ةا           7327حاسسج اٌششوت عاَ 

 .7322اٌخج١ٙضاث اٌطب١ت عا١ٌت اٌّسخٜٛ ِٕز 

ٌةذ٠ٙا  ططةا ٌخعض٠ةض اداسة اٌبحةث ٚاٌخطة٠ٛش ٌةذ٠ٙا بح١ةث حسةخط١ع          ِع اٌخ ١شاث اٌسش٠عت يٟ االسٛاق اٌعا١ٌّت ٚاٌخٛجٗ ٔحٛ اٌعٌّٛت، حمٛي ج١ّٟ اْ 

 .حط٠ٛش اٌىث١ش ِٓ إٌّخجاث اٌّخطٛسة اٌجذ٠ذة ِثً حابٕاث ثأٟ اوس١ذ اٌىشبْٛ ٚاجٙضة اٌطشد اٌّشوضٞ اٌشائعت

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gemmy Industrial Corp. 
7fl. No. 106, Min West Road., Taipei, Taiwan. 

 9-4298 2553 ,7-1456 2553-2-886  4 ٘اح 

 8389 2553 ,3218 2557-2-886  4 ياوس

  gemmy888@ms14.hinet.net 4 اٌبش٠ذ االٌىخشٟٚٔ

      gemmy888@gemmy.com.tw                         

   gemmy.gemmy@msa.hinet.net                         

 4http://www.gemmy.com.tw اٌّٛلع االٌىخشٟٚٔ
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