
 شرکت مهندسی
 کهکشان سیمین خاورمیانه 

 (کسما)



  و متعال خداوند بر امید با 1390 سال ابتدای از مبرهن علی مهندس آقای عامل مدیریت با خاورمیانه کهکشان مهندسی شرکت
  و صادرات هایزمینه در شرکت این .گردید تأسیس افزون روز پیشرفت انداز چشم با کارآزموده و جوان نیروهای بر تکیه

 اندازیراه و نصب ساخت، مهندسی خدمات و عملیات مشاوره انجام و بازرگانی مجاز هایکاال کلیه فروش و خرید واردات،
  تبلت، ،تاپ لپ) ITحوزه بر نگاهی با همچنین و شده یاد موضوعات با رابطه در مجاز فعالیت گونه هر و صنعتی ابنیه و تجهیزات

  داری،نگه و تعمیرات نصب، شبکه، وخدمات شبکه مربوطه، هایکیف کامپیوتر، و تاپ لپ جانبی لوازم همراه،تلفن گوشی
 به احترام و خود مشتریان به خدمات موثرترین و بهترین ارائه با تا دارد تالش (... و بسته مدار هایدوربین ابنیه، سازیهوشمند

-پی در را مخاطبان خیال آسودگی و برداشته خود مشتریان نیاز رفع جهت در گامی هاآن رضایت جلب و کنندگانمصرف حقوق
 .باشد داشته
  پترو المللیبین شرکت ایران، ایز شرکت همانند بزرگ هایشرکت از بسیاری با همکاری افتخار خاورمیانه کهکشان شرکت

 تا تاسیس بدو از را دیگر بزرگ هایشرکت از بسیاری و سین هفت تالیا، ارتباطات گسترش شرکت آزمون، پرتو شرکت براسان،
  زمینه در هم تا دارد وتالش بوده سریر گارانتی و مادیران شرکت فعال نمایندگان از یکی شرکت این است ذکر شایان .دارد کنون

 بهترین به بتواند و برداشته خود ارزشمند مشتریان رضایت جلب جهت را مثبتی هایقدم خود فروش از پس خدمات نیز و فروش
 .نماید ارائه را خود خدمات نحو
 روی بر خاورمیانه گارانتی ارائه به اقدام کنندگان مصرف حقوق به احترام و حفظ جهت شرکت مدیریت اینکه، توجه قابل

 .بیانجامد مشتریان رضایت کسب به بیشتر چه هر تا نمایدمی خود الکترونیکی محصوالت



 لپ تاپ

به صورت )از جمله محصوالت قابل ارائه در این مجموعه انواع برند های لپ تاپ 

.می باشد(آکبند و یا نمایشگاهی  



 تبلت و گوشی

گوشی  عرضه برندهای

موبایل و تبلت، به 

صورت اختصاصی 

 محصوالتنمایندگی 

Microsoft 



 لوازم جانبی و انواع کیف های لپ تاپ و تبلت



 دوربین های مدار بسته، هوشمند سازی ابنیه ها



...انواع چاپگرها، اسکنر ها و   



سه بعدی رنگیپرینتر، اسکنر    



www.kasmaco.com  

https://www.facebook.com/pages/Kasma-Co/249941335033015?ref=br_rs 

Tel: 88936963 
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