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نمای کلی و موقعیت

1363

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

آبیک

آبیک

آبیک

آبیک

آبیک

1376 1383 1388 1395

1369 1383 1385

تاسیس شرکت شگرف ابزار

احداث نخستین سایت تولید

فرانسویشرکتبامشارکت
قطعاتتولیدجهتمکاپالست

موتوری

احداث دومین  سایت تولید

باهمکاریشروع
دزهیسپامولاسپانیاییشرکت

کارخانهاحداث
یالستیکقطعاتتولید

دوجزییپالستیکتزریق
DOUBLE INJECTION 

شروع تولید قطعات خودرو احداث  خط تولید فیلتر

MVSCO.COM

1392

آبیک

رتوسعه خط تولید فیلت

1396

آبیک

1397

شرکتباهمکاریشروع
پژووسیتروئنفرانسوی

ایکاپ

آبیک
تولیدخطاندازیراه

دقیقفلزیقطعات

1398

1400

آبیک

1400

آبیک

1402

شروع همکاری با شرکت 
MVM

تاسیس شرکت
بهین قالب ایرانیان



:فعالیت در بخش های▪

(CAD/CAE)طراحی محصول •

مدیریت مهندسی•

روش شناسی•

قالب-پیش نمونه •

:فعالیت اصلی در بخش های▪

(CAD/CAE)طراحی محصول •

روش شناسی•

پیش نمونه•

مراکز مهارت-الف

1391 1392 1394.13951393 1396.1397.1398

مراکز فنی-ب

ریل سوخت تیبا
Tu3ریل سوخت 

Tu3منیفولد هوای ورودی 

منیفولد هوای ورودی پراید
بادامک پرایدکاور میل

207منبع 
رانامنبع انبساط 

تیباقالپاقومنیفولد
SP100خروجیوورودیلوله

سوخت،ریل،قالپاق،منیفولد
شاهینترموستاتکاور

NAسوختریلومنیفولد

Tehran
Razavi Khorasan

Hamedan

Sistan & Baluchestan

Kerman

Khuzestan

Fars

Kurdistan

Mazandaran

Qom

North
Khorasan

Markazi

Lorestan

Hormozgan

Yazd

Ilam

Chahar
Mahal

West
Azerbaijan

Semnan

Zanjan

South Khorasan

Bushehr

Isfahan

Kermanshah

Qazvin

East
Azerbaijan

Ardabil

Gilan Golestan

MVSCO

شگرف ابزار

شرکت پارس مکا مولد

بررسی منابع مهندسی

Tu3 ،Tu5هواکش 

Tu3 ،Tu5ناتور یرز

207شلگیر
شلگیر  رانا
شلگیر  دنا

ریل سوخت تیبا
منیفولد هوای ورودی تیبا

کاور میل بادامک تیبا

MVSCO.COM

شدهانجامپروژه هایمجموع◘

خودروقطعه250تولیدبربالغ
1399 1400

1402پروژه خودرو ام وی ام 

1401

اتومات207منبع
تیباسوپاپقالپاق

تیبامنیفولد
XVPقالپاق

ترموستاتکاورورودی هوا و داکت
EV5

K125گل پخش کن عقب 

K125گل پخش کن جلو 

K125حصیری راست 

K125حصیری چپ 

K125منبع انبساط 

+NAمنیفولد

+TCمنیفولد

XVPسوختریلومنیفولد

EFPسوختریل

هواکشمنبع و 
XVP,EFP.EFPNA.EFPTC

Tu5&SP100هواکش

Tu3&TU5رزیناتور

EC5تسمهقاب،هواکش،منیفولد

Tu3هواکش



درباره شرکت

:(MVS)مژده وصل شیراز ای مختصر درباره گروه خالصه

قالبسازیشرکتیکعنوانبهایراندرSIEMENSدانشگاهاساتیدازبرخیوالتحصیلفارغ11توسط1363سالدرشیرازوصلمژدهشرکت

بازاربهآنهابعد،سال10.شد(MVS)شیرازوصلمژدهشرکتفعالیتابتدایاینوکردهپالستیکیقطعاتتولیدبهشروعمدتیازپسوشدتاسیس

.شدتبدیلخودروموتورحوزهپالستیکیقطعاتکنندهتولیدبزرگترینبهسرعتبهوآوردهرویخودرو

شرکت20بربالغوپژوفورد،ولوو،،BMWبنز،مرسدسکننده یتامینبهترینکهMCPمعتبرشرکتازتولیدخط5خریداستراتژیکانتخاببا

راکیفیتمهایسیسهمچنینوپالستیکساختقالب،طراحیبرایفناوریباالترینوفنیدانشتوانستهمیرود،بشمارجهانسرتاسردرخودروسازنده

.کنیمکسبوصلمژدهدر

.استمشغولایراندرتولیدیموتورهایکلیهبرایموتورپالستیکیقطعاتتولیدبهشیرازوصلمژدهشرکتحاضرحالدر

:MVSماموریت

.نمایدپوششراپالستیکی/پلیمریقطعاتتولیددرکشورصنعتینیازهایتحقق

.می باشندازمانساینتوسعهوسوددهیعاملمهمتریننیزکارکناندیگر،سوییازوبودهشرکتدواموبقاءدرفاکتورمهمترینمشتریانمدیران،نظراز

:اندازچشم

برترکنندهتولید5جزءهمچنینواستموتورحوزهپلیمریقطعاتکنندهتولیدبهترینبهشدنتبدیلآینده،سال3دروصلمژدهشرکتهدف

.گیردقرارداخلبازاردرخودروتزئینیقطعات

:ماانتظار

.استخارجیبازارهایبهورودوداخلیمشتریانرضایتجلبوباکیفیتمحصوالتتولیددریکشمارهکننده یتولیدبهشدنتبدیل

MVSCO.COM



کسب و کار و فعالیت ها

موتورقطعات حوره 

قطعات تزئینی بیرون خودرو

روهوا، و هوای کابین خود: فیلتراسیون

قطعات پالستیکی برای صنعت حمل و نقل ریلی

قطعات پالستیکی برای صنعت لوازم خانگی

قطعات پالستیکی برای صنعت بسته بندی

ع   ی ا صن ر  ی سا

و ر خود صنعت 

MVSCO.COM



فروش و رشد

MVSCO.CO



فروش و رشد

MVSCO.CO



14%
قطعات 
تزئینی

84%

14% 2%

84%
قطعات 
موتوری

2%
قطعات 

فیلتراسیون 

فروش طبق تقسیم بندی محصوالتOEMمشتری برتر 10

MVSCO.COM



خالصه ای از فرایندها و فناوری های اصلی تولید

منابع مهندسی

طراحی و تولید

صنعتی سازی

ساختطراحی مجدد و 

(مهندسی معکوس)

افیکسچر جوشکاری منیفولد تیب

همزمانتزریق 

دستگاه تزریق

صفحه داغجوش 

یا ویبرهی ارتعاشجوش 

اولتراسونیکجوش 

مدیریت مواد مرکزی

سیستم های تزریق مرحله ای 

(Sequential Valve )

قالب گیری تزریقی 

(ترموپالستیک)

تزریق به کمک گاز

Bimaterialتزریق 

تزریق دو جزئی

قالبگیری دَوَرانی

خمش

فیلتراسیون

پالستیک، /پالستیک)جوش 

تقویت شده با پشمپالستیک

(شیشه

جوشکاری چرخشی

جوشکاری مادون قرمز 

Freeweld® 

جوشکاری لیزری

مونتاژ اتوماتیک

منابع فناوریحمل و نقل مونتاژ

MVSCO.COM

MODFLOW® 



قابلیت ها  

نرم افزار ها 
MODFLOW®

التراسونیک 

طراح مجدد

هافیکسچر

ساخت و ساز

منابع مهندسی و فناوری

MVSCO.COM

فناوری



بخش تحقیق و توسعه و مهندسی

مرکز فنی به شرح ذیل در 3در ( تولید و طراحی قالبهای تزریق)متخصصین تحصیل کرده و تجهیزات توانمند در توسعه پروژه های جدید 

:حال فعالیت میباشند

Tehran Razavi Khorasan

Hamedan

Sistan & Baluchestan

Kerman

Khuzestan

Fars

Kurdistan

Mazandaran

Qom

North
Khorasan

Markazi

Lorestan

Hormozgan

Yazd

Ilam

Chahar
Mahal

West
Azerbaijan

Semnan

Zanjan

South Khorasan

Bushehr

Isfahan

Kermanshah

Qazvin

East
Azerbaijan

Ardabil

Gilan Golestan
در توسعه OEMرابط مهم محلی برای •

محصول

اصلیفعالیت های
از(APQP)محصولتحقق

اعتبارسنجیتاطراحی
دانشمدیریت

صنایعمهندسی
کاهشوکیفیتبهبودپروژه های

هزینه
درنوآوریودانشانتقال

سازیبومیبهمنجرتکنولوژی
قطعات

• تکنسین و مهندس71در مجموع 

MVSCo (قزوین)

قطعات موتور و قطعات بیرونی

ارتقاء فناوری جهت نفوذ در بازار 
(AM)قطعات یدکی 

مهندس3در مجموع 

(تهران)دفتر مرکزی 

(AM)قطعات یدکی 

مهندس10در مجموع 

MVSCO.COM

(فارس)شگرف ابزار فارس 

طراحی و ساخت قالب



تقسیم بندی محصوالت موتور

ترکیب محصول بسته بندی و اطالعات کلیدی 

2021در فروش محصوالت %  (2021)فروش بر اساس طبقه بندی قطعات 

%90ازبیشباتیباوTU5،TU3،L3برایسوختریلنوع4تولید•
OEMبازارسهم

.تیباوTU5،TU3،L3سوختهایریلبرایمنبعتنها•

رانا،تیباوTU5،TU3،XU7برایورودیهوایمنیفولدنوع5تولید•
ورودیهوایمنیفولدهایبرایمنبعتنهابازارسهم%60ازبیشبا

TU5،تیباوپراید.

بیشباتیباوپراید،TU5،XU7برایسرسیلندردرپوشنوع4تولید•
.بازارسهم%65از
سهم%80ازبیشباS81وTU3،TU5برایورودیهوایلولهتولید•

.بازار

همکاریباسوختتامینقطعاتوورودیهوایقطعاتبرایEC5موتورپروژه•
.PSAشرکت

.استانجامحالدرسایپاشرکتهمکاریباورودیهوایجدیدهایپروژه•
ازموادپایهتغییربرایورودیهوایمنیفولدهایبرایتحقیقاتیهایپروژه•

.%30تاموتورکارتروزنکاهشبمنظورپالستیکبهآلومینیوم
.گرفتخواهدصورت%30تاوزنکاهش،EF7ورودیهوایمنیفولدهایبرای•
جدیدمشتریانبرایسوختتامینقطعاتوورودیهوایمنیفولدهایپروژه های•

OEM(غیرهوموتورکرماننیسان،،رنوبامذاکره).
برایآنمحفظه یوجدیدترموستاتساختبرایتوسعهوتحقیقپروژه های•

.OEMمشتریان

:ارقام کلیدی
OEM :2تعداد مشتریان 

:درحال توسعهپروژه هایتعداد 
OEM :15

AM :6

فروش بر اساس مشتری

1: ساپکو

2: سایپا

3: AM

سرسیلندردرپوش: آبی

قطعات ورودی: مشکی

قطعات تامین سوخت: صورتی

سیستمهای خنک کننده: قرمز

FEAD: زرد

88%

44%

6%

30%

8%

1%
11%

65%

MVSCO.COM

18%

17%



بخش محصوالت بدنه

نمونه کارهای محصول بسته بندی و اطالعات کلیدی 

2021در فروش محصوالت درصد (2021)فروش بر اساس طبقه بندی قطعات 

فروش بر اساس مشتری

ازبیشبا207و206پژوپارس،دنا،،رانابرایشلگیرنوع5تولید•
.بازارسهم80%

سهم%50ازبیشبا206پژووS90برایدربمحافظنوع2تولید•
.S90دربمحافظبرایمنبعتنهابازار

سهم%70ازبیشبا206پژوورانابرایجلوشیشهنوع2تولید•
.راناجلویشیشهبرایمنبعبازارتنها

ارزشباقطعاتبرایجدیدبازاردرنفوذبرایاستراتژیکتمرکز•
.باالافزوده

راحیط:مثالبرای)بیرونیقطعاتبرایتوسعهوتحقیقهایپروژه•

حرکتقابلگیرهبهثابتگیرهازهواورودیکانالهایمجدد

.(قطعهبرداشتنخراشوشکستنازجلوگیریبمنظور

.PSAهمکاریبا208و301پژوپروژه هایبرایبیرونیقطعات•

،رنوبامذاکره)OEMجدیدمشتریانبرایبدنهقطعاتهایپروژه•

.(غیرهوموتورکرماننیسان،

:ارقام کلیدی
OEM :2تعداد مشتریان 

:درحال توسعهپروژه هایتعداد 
OEM :3
AM :7

1: ساپکو

2: AM

جلوgriff: آبی

قاب سپر: مشکی

دربمحافظهای: صورتی

قاب آینه: قرمز

شیشه جلو: زرد

شلگیر: آبی پررنگ

10%

6%

94%

44%

MVSCO.COM

6%

30%

8%

1%
11%



تقسیم بندی محصوالت

-

ریل سوخت  کاربردهای اتاقک موتور سیستم های هوای ورودی

PRIDE EURO 4

XU7JP/L3

TU3

TU5JP

TIBA- S81

TIBA S81

TU3

TU5JP

PRIDE

TU5JP

TU5

TIBA S81

XU7JP4/L3

XU7/XU10

TU5JP

XU7/XU10

TU5JP

T13

XU7/XU10

XU7/XU10

TU5JP

TIBA S81

فناوریوتجربهبرتکیهباوصلمژده

هدیدآموزشپرسنلوآالتماشینباالی

بعنوانکهاستسال15کرده،تحصیلو

سوختریلکنندهتولیدتنهاواولین

.می کنیمفعالیتپالستیکی

MVSCO.COM



بخش مالی 

سهم بازار 
MVSCO

حجم بازار: آبی کمرنگ
MVSسهم بازار : آبی پررنگ

110%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

0
0
%

1 1 1 1 1

6

5
0
%

5
0
%

IKCO SAIPA TRAVERS OTHERS

سهم بازار 
MVS

حجم بازار

57%

100%

20.000.000$

35.000.000 $

2020در سال MVSCOفروش  

13.486.519
دالر

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

2017 2018 2019 20202016

فروش
16.742.115

دالر

فروش
18.634.598

دالر

فروش
5.137.619

دالر

فروش
15.789.054

دالر

فروش
13.486.519

دالر

by year

MVSCO.COM

میلیون 

یورو



مجموع نیروی کار ما 

مهندسی

کنترل کیفیت

تولید

انبار

مالی

مدیریت، فروش، برنامه ریزی

قالب، تعمیر نگهداری فنی

ایمنی

مجموع

71
19

483
19

28
58

35
4

717

MVSCO.COM



گواهینامه ها و دستاوردها

سیستم مدیریت
ورمگاموتکیفیت 

MOJDEH VASL SHIRAZ CO. ت پروانه کاربرد عالم
اجباری استاندارد

فیلتر هوای خودرو

ISO9001:2015IATF16949:2016 ISO9001:2015

MVSCO.COM



کرج

قزوین

ایران 
خودرو

شهرک 
صنعتی البرز

شهرک صنعتی 
کاسپین

تهران

وصلمژدهتیم 
تولید کننده قطعات پالستیکی و قالب سازی

MVSCO.COM

مخبریخیابان -مخبریچهار راه -اتوبان ستاری شمال -تهران 
4واحد 58پالک -کوچه جعفری -خیابان افخمی جنوبی -شرقی 
(خط10)+982144828233:تلفن

MOJDEH VASL CO.

شهرک 
صنعتی قزوین



COMPANY PROFILE 2021

shegarfabzar.com



shegarfabzar.com



نمای کلی و موقعیت

1363

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

آبیک

آبیک

آبیک

آبیک

آبیک

1376 1383 1388 1395

1369 1383 1385

تاسیس شرکت شگرف ابزار

احداث نخستین سایت تولید

فرانسویشرکتبامشارکت
قطعاتتولیدجهتمکاپالست

موتوری

احداث دومین  سایت تولید

باهمکاریشروع
دزهیسپامولاسپانیاییشرکت

کارخانهاحداث
یالستیکقطعاتتولید

دوجزییپالستیکتزریق
DOUBLE INJECTION 

شروع تولید قطعات خودرو احداث  خط تولید فیلتر

1392

آبیک

رتوسعه خط تولید فیلت

1396

آبیک

1397

شرکتباهمکاریشروع
پژووسیتروئنفرانسوی

ایکاپ

آبیک
تولیدخطاندازیراه

دقیقفلزیقطعات

1398

1400

آبیک

1400

آبیک

1402

شروع همکاری با شرکت 
MVM

تاسیس شرکت
بهین قالب ایرانیان

shegarfabzar.com



درباره شرکت

تاریخچه شرکت شگرف ابزار فارس

صنعتیدقیققالبهایساختبا1364سالدروتاسیسسازیقالبرشتهالتحصیالنفارغازگروهیتوسط1363سالدرفارسابزارشگرفشرکت

وزشیآموخدماتبهترینادامهدرریزیبرنامهصرفراخودتالشتمام،علمیسازیقالبصنعتگسترشوواالاهدافداشتنباونمودهکاربهشروع

نفر93ازبیشوCNCوNCماشین هایازجملهسازیقالبمدرنآالتماشینوهادستگاهانواعداشتنبااکنونهم.استنمودهرشتهایندرتولید

..داردفعالیتقطعهتولیدوسازیماشین،سازیقالببخشسهدرمجربپرسنل

سازیقالببخش
تخصص میدر بخش قالب سازی با داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بروز از جمله امکانات مدرن طراحی و ماشین آالت مناسب و پیشرفته و نیرو

) نعتی شیرهای صو ابزارهای کنترل کیفیت و نیز دانش فنی در زمینه ساخت انواع قالبهای دقیق برش ، دایکاست و تزریق پالستیک تعمیر و ساخت انواع
فعال می باشد( نفت و گاز 

معرفی واحد طراحی و مهندسی
:شامل CAD/CAM/CAEواحد طراحی و مهندسی با بکارگیری نرم افزار های 

TOP SOLID – POWERSHAPE – MOLDFLOW – UNIGRAPHICS – CATIA ,…
.و همچنین با بهره گیری از کادری مجرب و متخصص قابلیت طراحی و آنالیز های بسیار پیچیده و مکانیزم های دقیق میباشد 
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آشنایی با زمینه فعالیت های شگرف ابزار فارس

:شرکت شگرف ابزار فارس در سه بخش
قالب سازی-1
ماشین سازی-2
داردقطعات پلیمری فعالیت تولید انواع -3

گواهی نامه ها
ISO9001,2015و  ISO /TS 16949دارای گواهینامه های 

ساپکوBایتالیا و گرید IMQمدیریت کیفیت از شرکت 

دامنه فعالیت
ساخت قالب راحی و مدیریت طراحی ، تولید ، تحویل و پشتیبانی قالب با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، همکاری نزدیک با شرکت های اروپایی در زمینه ط

های سبک و سنگین و توانایی ساخت انواع دستگاه های جوش و تست سختی سنج مکانیکی و دیجیتالی
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بخش تحقیق و توسعه و مهندسی

مرکز فنی به شرح ذیل در 3در ( تولید و طراحی قالبهای تزریق)متخصصین تحصیل کرده و تجهیزات توانمند در توسعه پروژه های جدید 

:حال فعالیت میباشند

Tehran Razavi Khorasan

Hamedan

Sistan & Baluchestan

Kerman

Khuzestan

Fars

Kurdistan

Mazandaran

Qom

North
Khorasan

Markazi

Lorestan

Hormozgan

Yazd

Ilam

Chahar
Mahal

West
Azerbaijan

Semnan

Zanjan

South Khorasan

Bushehr

Isfahan

Kermanshah

Qazvin

East
Azerbaijan

Ardabil

Gilan Golestan
در توسعه OEMرابط مهم محلی برای •

محصول

فعالیت های اصلی
از ( APQP)تحقق محصول 

طراحی تا اعتبارسنجی 
مدیریت دانش

مهندسی صنایع
پروژه های بهبود کیفیت و کاهش

هزینه
انتقال دانش و نوآوری در 

تکنولوژی منجر به بومی سازی 
قطعات

• تکنسین و مهندس71در مجموع 

MVSCo (قزوین)

قطعات موتور و قطعات بیرونی

ارتقاء فناوری جهت نفوذ در بازار 
(AM)قطعات یدکی 

مهندس3در مجموع 

(تهران)دفتر مرکزی 

(AM)قطعات یدکی 

مهندس10در مجموع 

(فارس)شگرف ابزار فارس 

طراحی و ساخت قالب
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فروش شرکت

9درقالبفروش
یوروبهسال

قالبگیریفروش
بهسال9دربادی
یورو
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نمای کلی

مشتریان اصلی قالب ماشین آالت محصوالت

M.C.P 

I.K.CO

قالبسازیکارگاه

محصوالت

بادیقالب

قالب

CNCدستگاه تراش

CNCاسپارک

CNC فلزدستگاه

درب    محافظ

CCFA TU5

رادیاتور   محافظشبکه
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برنامه ها، پروژه ها و نرم افزار

MODFLOW®

افزارهاینرم
استفادهمورد

پروژهتکمیل

طراحیوریزیبرنامه
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1400نیروی کار 

مهندسی

تکنترل کیفی

ساخت

انبار

مالی

ریزیمدیریت، فروش، برنامه

قالب، تعمیر و نگهداری فنی

ایمنی

مجموع

8

3

65

3

8

2

1

93

shegarfabzar.com

3



گواهینامه ها و دستاوردها

ISO/TS16949:2015 ISO9001:2015ISO9001:2015

SHEGARF ABZAR FARS CO.
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شهرک صنتی 
بهارستان

ایران 
خودرو

شهرک 
صنعتی البرز

شهرک صنعتی 
آب باریک

خیابانشمالی،آبادجنتتهران،:مرکزیدفتر
(خط10):تلفن4طبقه،1پالکبهارستان،

02144828233

CONFIDENTIAL

shegarfabzar.com

شهرکمرودشت،شیرازجاده22کیلومتر:کارخانه
گرفششرکتانتظامات،جنبباریک،آبصنعتی

071-32602023-9:تلفنفارسابزار
73419-86559:پستیکد
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نمای کلی و موقعیت

1980

شیراز

شیراز

شیراز

شیراز

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

1995 2004 2009 2016

1990 2003 2006

علی دهقان، شرکت شگرف 
را ( کارگاه قالبسازی)ابزار 

تاسیس کرد

مژده)تولیدسایتنخستیناحداث
خانگیلوازمتولیدبرای(شیرازوصل

گروهیکباخارجیمشارکت
موتوریقطعاتتولیدبرای

احداث
دومین سایت تولید نزدیک به 
مشتری در تهران

شرکتباهمکاریآغاز
یبراهیسپامولدزاسپانیایی

قالبسازیکارگاه

تولیدبخشاحداث
الستیکیقطعات

دوجزییتزریق
DOUBLE NJECTION 

آغاز تولید قطعات 
خودرو خطاحداث

تولید
فیلتراسیون

2013

تهران

وتراپخطاندازیراه
فیلترخط

2017

تهران

2018

موتورقطعاتتولید
EC5

تهران 00000

2019

تهران

2021

احداث کارخانه
قالب سازی
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نمای کلی

چشم انداز  

ماموریت ما  

ر بازار تولید این شرکت، از بیشترین سهم د. شرکت پارس مکامولد در توزیع طیف گسترده ای از قطعات خودرو و قطعات یدکی مشارکت دارد

.  برخوردار است( REM)و بازار قطعات یدکی( برای تولیدکنندهOEMتجهیزات اصلی )خودرو 

ارد نسبت این شرکت به منظور توسعه ظرفیت و شایستگی خود و افزایش رقابت در بازار داخلی و همچنین در خاورمیانه در آینده، تمایل د

.  اقدام کندMECAPLASTبه مشارکت با شرکتها و شرکت تامین کننده ی اجزاء اصلی در فرانسه یعنی 

نماینده در یک استان 7استان و متعاقبا 14نماینده فعال در 20این شرکت دارای بزرگترین شبکه توزیع داخلی است که در حال حاضر، 

. دیگر در امسال داشته و به روند رو به رشد سریع خود ادامه می دهد تا در اسرع وقت بر سرتاسر کشور تسلط پیدا کند

.  بدون قربانی کردن کیفیت در محیط رقابت، به توسعه در تکنولوژی پرداخته و به مناسبترین قیمت خواهیم رسید

(توجه به حقوق مشتری)ارائه باکیفیت ترین محصوالت به مشتری و تضمین نرخ رضایت مشتری 
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انتخاب استراتژی برای ما

آنالینبخش

اهداف KPI استراتژی

1 سلطه افزایش تولیدات پالستیکی و•
از سهم بازار محصول 70٪

استراتژیک 
وارد کردن قطعات الکترونیکی•

نام تجاری AMشرکت در نمایشگاه های 

معرفی محصول جدید به بازار

تنوع محصوالت نظارت بر نمونه های رقابتی مختلف و تحقیقات بازار عمیق

، بهبود می یابدMVSبا استفاده از سیستم مهندسی 

2 ا گسترش نمونه کارها بخش موتور ب
کیفیت عالی و خدمات آنالین و 

تحویل

تحویل آنالین نوسازی سیستم لجستیک

افزایش رضایت مشتری بازخورد مشتری سریع

افزایش سهم بازار AMشرکت در نمایشگاه های 

معرفی محصول و خدمات جدید

3 ضامن خوبی است - تور کارخانه و آزمایشگاه برای خریدار اصلی

4 PPMپایین ترین  PPM ، بهبود می یابدMVSبا استفاده از سیستم مهندسی 
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OUR PRODUCTS

الکترونیکیقطعات قطعات موتور

محصوالت ما   
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محصوالت ما
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کرج

قزوین

شهرک صنعتی 

بهارستان

ایران 

خودرو

شهرک 

زصنعتی البر

شهرک صنعتی 

کاسپین

تهران

پارس مکا مولد

MVSCO.COM

مخبریخیابان -مخبریچهار راه -اتوبان ستاری شمال -تهران 
4واحد 58پالک -کوچه جعفری -خیابان افخمی جنوبی -شرقی 
(خط10)+982144828233:تلفن

parsmecamold.com


