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introduction
1994 yılında İran'da kurulan grup care ve mühendislik pooya sanayi, orta doğudaki petrol ve gaz ve
petrokimya ve madeni yağ ürünlerinin uluslararası pazarlarda iran petrol endüstrisinde ve başka bir ülkede
tedarik olarak pazarlanmasında ve satışında rol oynayan büyük bir iş geliştirme kuruluşudur.
Bu şirket ürünü beş kategoriye dayalı pazarlardır
1- petrol ürünleri
2 gazlı ürünler (lpg, lng, ...)
3-polimer malzemeler
4-kimyasal malzemeler
5-yağlayıcı malzemeler
scop ihracatı
ÇİN, HİNDİSTAN, BAE, TÜRKİYE, CIS CONTURY, AFGHNESTAN, PAKESTAN, AFRİKA, AVRUPA, ASYA, vb

Şirket bilgileri
Şirket Adı
Ticaret adı
Şirket köken
Menşe ülkede Şirket Kayıt Numarası
şirket adresi
CITY/ZIP

Trading international industry pooya
Tiip.co
iran
432273
3 #, birim 8,3 kat, satarkhan ave, tehran vela, tehran- İran
1444734634-Tehran- Iran

Tel

+(98) 2188289093

Fax

+(98) 21-88281922

E-posta
info@gbf-pooya.com

Web sitesi
Yasal temsilci veya irtibat kişisi adı:
Başlık

www.gbf-pooya.com
SAEEDI
MD

Temsilci Telefon Numarası Ve Mobil no:

Şirket vizyonu
Orta Doğu bölgesinde uluslararası pazarda petrol ve gaz, petrokimyasallar, performans
göstergelerinin değerlendirilmesi ve çok uluslu profesyonel güçlerin kullanımı ve günlük teknoloji
sistemi ve uluslararası başarılı petrol ve gaz ve petrokimya şirketlerinin üretimi ve satın alınması
alanlarında ticaret ve sermaye Guardian alanında daha fazla küresel ticaretin pazarlanması ve
alınması.

Şirket misyonu
Uluslararası Petrol, Gaz ve Petrokimya Ticareti, İran ve Asya bölgesi ülkelerine tedarik, İran ve diğer
ülkelerdeki üretim projelerini kurma ve tamamlama ve işimizin kapsamına giren ülkelerin çoğunda ticari
ofisler oluşturma önceliklidir.

Hedef
Ticarette uluslararası bir marka ol
Kabul edilebilir hissedar devir
Tiip.co sadece ürün kalitesi için iyi bir üne ek olarak, rekabetçi fiyatlar ve müşteri hizmetlerini gündeminin
en üst noktasına getiren tedarikçilerle birlikte çalışmaktadır.

Arka fon
- İran, Rusya ve Irak, Azerbaycan, Türkmenistan ve Çin'den petrol ürünlerinin ihracatı diğer ülkelere
- Ülkelere ihracat yapan kimyasallar (Çin -Avrupa-Irak-Afganistan -Türkiye -Türkmen -Azerbaycan -Pakistan...
- Afganistan ve Pakistan'a gaz ihracatı
- Petrokimya ürünleri ihracatı
- İthalat yağ katkıları
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scop ihracatı
ÇİN, HİNDİSTAN, BAE, TÜRKİYE, BDT ÜLKE, AFGANİSTAN, PAKİSTAN, AFRİKA, AVRUPA, ASYA, vb

Ürün listesi (2018)
Trading International Industrial Pooya .co
Oil & Gas & Petrochemical

Ticaret Uluslararası Sanayii Pooya TIIP.CO, 1994 yılında uluslararası petrol ve gaz ve
petrokimya ticaretiyle kuruldu.
Şirket, ihtiyaç duyulan tüketicilerin tedarikini ve dağıtımını düşündü. Rekabetçi fiyat ile en
kısa zamanda ve kalitesi üstler.
Ürün listesi (2018)
Petrol ürünleri (petrol)
1 Yüksek ve düşük kükürt içeren
7 Mazot, akaryakıt (m100, m180, m280,
m380)
DIESEL GAS D2 OIL
2 BENZİNLİĞİ: GB (IV) 90/93/97 - GB (V)
8 nafta hafif, nafor ağır
89/92/95
3 ham petrol ışığı, ham petrol ağır
9 Jet yakı jp54, A1
4 Baz yağ (bakire ve geri dönüşüm)
10 Parafin ve parafin sıvısı
5 Vaselin türü (sağlık ve endüstri)
11 petcok
6 Tür bitüm
12 Çözücü çeşidi
Gaz ürünleri
LPG , LNG
Petrokimyasal malzeme (polimer)
çeşit grad POLYETHYLENE LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE
çeşit grad polypropylene PP
çeşit grad PVC/EPVC/PET
çeşit grad PA/POM/PC/PMMA
Kimyasal malzeme
Sülfür (granül ve yumru ve toz)
Üre% 46
methanol
Kökeni İran, Russa, Irak, Arapça, ..

Strengths
- Being Agile
- The use of human resources in the multinational profession
- Ability to communicate in languages (A-English 2- Persian 3- Russian 4- Turkish-3-French 4- Arabic-5
Chinese)

- Having several offices in different countries and developing
- has a register of several refineries and petrochemicals
- Mastering international trade in petrochemicals and petroleum gas fields
- Having foreign business partners
- Technical mastery of products available
- Participation in several manufacturing companies in the field of work
- Strengthening an international brand
- Mastery of export and customs and financial transfers
- Contact with international companies in the field of work
- Having experienced international managers

İletişim merkezi:
tel:+98(21)88289093
fax:+98(21)88282219
email:info@gbf-pooya.com and

websit:www.gbf-pooya.com

address:no.3,unit8,3th floor,satarkhan ave,Tehran -Iran

