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  شرآة  يي تشانغ التجارية محدودة المسؤولية

، مصابيح مكبح ثالث ، " ليد"الية ، مصباح اضاءة مخروطي ، مصباح نهاري "ليد"مصابيح اضاءة
  .، مصابيح اشارة الية"ليد"مصابيح تحذير 

 
 الجوانب بتطوير ةة متعدد ، وتطورت لتصبح متخصص1990انشئت شرآة يي تشانغ التجارية عام 

  .وتصنيع منتوجات االضاءة االلية وملحقاتها
وتمتلك الشرآة خبرة طويلة ومعرفة عميقة بصناعة المنتوجات عالية الجودة بمصانعها في تايوان 

 .من الشرآاء العالميينODMوOEMوالصين الشعبية ، وترحب الشرآة بطلبات 
على تصنيع وتطوير مدى واسع من المنتوجات "انغيي تش" شرآة القوية ساعدت(R and D) قدرة

، مصباح اضاءة مخروطي ، ، مصابيح مكبح " ليد" ، مصابيح نهاريةااللية"ليد"بما فيها مصابيح اضاءة
اسفل السيارة مصابيح اضاءة " ليد"، مصابيح اشارة الية ، مصابيح نيون"ليد"ثالث ، مصابيح تحذير 

اطارات رخص مع مصابيح ، مصابيح . ،ICعاآسة مع صوت  نيون ، ابواق تحذير ، مكبرات صوت
 جودة عالية ذات  الشرآةاضاءة مزينة ، ملصقات المعة ، وملحقات اخرى ، و ان جميع منتجات

  .ادة الالزمة لالسواق االقليمية المختلفةه قادرة على توفير الش  الشرآة ، وانواسعار معقولة
، االبتكار للمستثمر ، وخلق الربح " الجودة اوال"هي " يي تشانغ"ان فلسفتها العامة آما تقول شرآة

 ، لم تتراخى الشرآة ابدا ببذل جهودها لتطور ةالمشترك ، ولتلبية حاجات ومتطلبات السوق المتغير
  طلوبة من قبل الزبائن في جميع انحاء العالم،موانتاج المنتوجات ال

مصنعا جديدا " يي تشانغ"ا السوقية ، انشات شرآةتهاهات السوق العالمية ، ولتحسين تنافسيولتلبية اتج
 ، ان هذا المصنع وباالمكانيات االنتاجية 1999بالصين في عام " زي جيانغ"ليم قفي ا" جيا شان"في 

)  للمنشاةموفرا التنافسية المرآزية (في تايوان ، ينتج المنتوجات ذات السمات المتطورة والمتميزة
ازت معظم منتجات الشرآة شهادات دولية ، بما فيها  توقد اج. (R and D)والتي طورها فريق

E-MARK وCE، وصممت للتفوق على معايير مقاومة الماء IP66.  
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