
  
  
  
  

TRANS-GATHER PERFORMANCE INC.  
  أثاث غرف النوم وأثاث معدني

  

وتنتج الشرآة أثاث غرف نوم، وباألخص .  العديد من زمالء الدراسة في إحدى الكليات1999شرآة ترانز جاذر بيرفورمانس هي مشروع مشترك أسسه عام 

وأنواع أخرى من األثاث المعدني مثل رفوف العرض والخزائن .  ووسائد جلدية الخةوالخشبيمجموعات غرف النوم واألسرة المقولبة واألسرة المعدنية 

  . ومنصات التلفاز، الخ

  

ويقول . بإدارة مكتب في تايوان للتعامل مع الطلبات، حيث ينفذ معظم اإلنتاج في الصين) الذي يعمل في آال جانبي مضيق تايوان(ويقوم قسم التسويق 

من اإلنتاج % 95 شخص ينتجون 400دينا مصنع في هويزهو بالقرب من شينزين في إقليم جوانجدونج يتكّون من قوة عاملة قوامها ل: "المدير األقدم للشرآة

  ".ونحن نقبل عادة الطلبات على أساس صانع المعدات األصلي وصانع التصميم األصلي، لكننا نرحب بالطلبات المصممة حسب الطلب. الكلي

  

سنضمن . "من منتجاتها حول العالم، باألخص إلى الواليات المتحدة وأوروبا الغربية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا% 95تصدر شرآة ترانز جاذر 

) SGS-BS EN1725(مثل اختبار خالل سنتين تزويد منتجات عالية الجودة بحسب المعايير األوروبية ألن معظم منتجاتها تجتاز اختبارات عالمية صارمة 

  %.99.5ولهذا فقد حققت منتجاتنا نسبة ربح عالية وصلت إلى .  الخSEDEXواجتاز المصنع اختبار نفذته منظمة 

  

بسمعة وشهرة آبيرة ) معظمها ذات طبقة طالء فاخرة(وتتمتع األسّرة المقولبة واألسرة المعدنية 

ب المدمج مع القماش أو الخشب وتتمتع أيضا األسّرة المصنوعة من مواد أخرى مثل الفوالذ الص. عالميا

 . أو الجلد بشعبية آبيرة بين الزبائن

 

تقدم شرآة ترانز جاذر عروضا ذات أسعار منافسة وجودة عالية ودرجة مرضية من خدمات ما بعد 

في % 20 حاوية شهريا منذ عقد من النمو، وبحجم يتوقع أن ينمو بنسبة 80-60وهي تشحن حوالي . البيع

  . 2012من المستقبل ابتداء 

  

، وستتواجد هناك 2012ومن المعتزم أن تحضر الشرآة معرض األثاث الدولي في سنغافورة لعام 

  . نرحب بكم للقدوم والتفرج خالل تلك الفترة. 4C28 آذار في الجناح رقم 12-9من 
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