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 قصة
البداية

 المصرية اإليطالية مزايا تم تأسيسها فى عام
 ٢٠٠٩ وذلك بهدف خدمة عمالئنا و تطوير

 السوق وذلك من خالل تقديم معدات ذات
 كفاءة عالية ومهندسين فنيين يتميزون

 بخبرة فائقة فى هذه الصناعة وأيضا بتقديم
أسعار تنافسية

 المصرية االيطالية مزايا هى شركة متخصصة فى تأجير و بيع
 مولدات الطاقة بمختلف أنواعها وقدراتها أما عن مهندسي

 الشركة فهم متخصصون فى حلول كل ما يخص الطاقة ويتناسب
.مع مشروعك

 تمتلك الشركة فى هذا الوقت مولدات متميزة بقدرات مختلفة والتى تعمل
االن فى مشروعات قائمة



الرؤية

الرسالة

 دعم كل مستفيد من الطاقة
 بمعدات طاقة بجودة عالية

 فى أى مكان و فى أى وقت
حول العالم

 الشركة المصرية االيطالية مزايا تسعى دائما الى تقديم
 معدات الطاقة إلى عمالئنا بأعلى كفاءة و بأطول فترة

  تشغيلية ممكنة فى كل المشاريع التى يتم تنفيذها
فى أقل وقت ممكن فى منطقة الشرق االوسط



القيم

األهداف
 قيادة سوق مولدات الطاقة فى منطقة الشرق األوسط فى غضون الخمس سنوات

القادمة
 إمداد عمالئنا بأفضل خدمة عمالء و صيانة مستمرة و دائمة من خالل مهندسين و

فنيين مدربين على أعلى مستوى
تقديم أفضل المعدات و الخدمات الهندسية و الفنية إلى عمالئنا بأسعار تنافسية

التقييم: نحن نؤمن أن عملية التقييم يتم تطبيقها بشكل دائم كى نتعايش بخدماتنا فى السوق

 العمل الجماعى: إيمانًا منا بأن العمل الجماعى هو السبيل األهم لتكامل الشركة وتركيز جهودها فى رحلة
إرضاء العميل

 الرؤية الواضحة: لدينا رؤية واضحة فى الشركة والتى تمثل دعمنا الكامل لكل مستفيد من الطاقة فى
منطقة الشرق األوسط من خالل تقديم أعلى المعدات كفاءة و فعالية
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المنتجات

لدينا معدات متميزة وبقدرات متنوعة
هيا بنا لنبدأ رحلة منتجاتنا



كاتربيلر ١٠٠٠ كيلو فولت أمبير

كاتربيلر ٥٠٠ كيلو فولت أمبير

كاتربيلر ١٠٠٠ كيلو فولت أمبير -١
 نطرح هنا لكم سؤاًال

هل انت تدير مشروع سكنى او مشروع تجارى ضخم ؟
 إذا كانت االجابة بنعم فهذا المولد يعتبر هو األنسب لمشروعك وهو ما يحتاجه مشروعك بالفعل والذى

 يقوم بدوره بإكمال مشروعك سواء كان سياحيا او هندسيا بدون حدوث أى عطل و بأعلى أداء ممكن

كاتربيلر ٥٠٠ كيلو فولت أمبير -٢
 اذا كان مشروعك في حاجة الي مولد طاقة كهربائية وان يكون بمثابة العمود الفقري للمشروع وان يكون

 قدرته تناسب حجم و كثافة مشروعك بكافة معداتك االنشائية واكثر اذا ارغبت فاليكم هذا المولد
 كما انه يمتاز بخاصية كتمان الصوت النبعاث الهدوء والراحة لكل من يعمل علي المشروع

واذا اردت المزيد من المعلومات تصفح موقعنا اآلن



فولفو ٣٠٠ كيلو فولت أمبير

فولفو ٣٠٠ كيلو فولت أمبير

-٣
 هناك نوعا أخر للمولدات التى تستخدم غالبا فى مواتير أآلبار فى المزارع او مبانى إدارية صغيرة وهى

 ذلك المولد الذي يمتاز أيضًا Volvo تتحمل بشكل كافى ولمدة طويلة بنفس الكفاءة و هذا النوع هو المولد
بخاصية كاتم الصوت والتى تقلل من ضوضاء المعدات

دنيو ١٠٠ كيلو فولت أمبير

 دنيو ١٠٠ كيلو فولت أمبير

-٤
مولد محدود القدرات يلعب دورًا هامًا في األحداث أو المهرجانات الصغيرة كأحد الموارد الرئيسية هو

 KVA ١٠٠ Denyo لدينا الكثير من هذا النوع بنفس القدرات وهذا واحد منهم  



”كاتربيلر ١٠٠٠ كيلو فولت أمبير“

”دنيو ١٥٠ كيلو فولت أمبير“

 بعض الصور لمعداتنا
كل صورة تحتوى على ماركة و قدرة المولد



”سكانيا ٢٥٠ كيلو فولت أمبير“

”كاتربيللر ٣٦٥ كيلو فولت أمبير“



المشروعات
التى تم تنفيذها 

 شاركنا في الكثير من المشاريع الضخمة
وقدمنا خدمات ومعدات عالية الجودة وهذه الصور توضح بعض منهم



العرب المقاولون   , اللبن  صفط   - القاهرة  جامعة  محور 

العالمية المقاولين  اتحاد  النيل,  كورنيش  القطرية  أبراج 



شركة الجديدة,  اإلدارية  العاصمة  الجاهزة  الخرسانة  3S Ready Mix محطة 

لإلنشاءات سامكريت  اإلقليمي,  الدائري  الطريق 



قصص
نجاحنا

من واحدًا  كن 

                         القصة تبدأ من هنا عندما تم تشغيل أحد معداتنا فى مشاريع لعميلنا المميز
 .                         فى أحد المناطق وفجأة حدث عطل فنى فى أحد المولدات
 فى وقت متأخر فى نهاية اليوم قبيل الفجر ولكن عندما تم التواصل مع أحد

 المهندسين المتابعين للمشروع  من قبل شركتنا فى أقل وقت ممكن كان
 هناك فى المشروع مهندسين و فنين عالجوا العطل الفنى وذلك فى وقت

قليل للغاية وتم تكريما بعد ذلك من قبل الشركة المنفذة للمشروع

3S Ready Mix



عمالئنا

  للمزيد من المعلومات عن الشركة يرجى
االتصال على االرقام التالية

 ٠١٠٠٩٥٥٥٠٠٩ | ٢ ٠١٠٩٠٠٢٣٢٠٥ |  ٠١٠٢٠٠٨٥٧٥٧

أو زيارة موقعنا الرسمى على االنترنت

www.eimpower.net 

 أو إرسال بريد إلكترونى من خالل
info@eimpower.com 

/EIMEgypt /eim-power



www.eimpower.net
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