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 :  المحترمالسيد المدير العام 

 تحية طيبة . أما بعد

فورتي  لصناعة المصاعد وقطع الغيار الخاصة بها .أن نتشرف بأن نقدم لكم نبذة قصيرة عن  يسرنا نحن شركة أريس -

بكل أشكالها  الشركة ونشاطها . شركة أريس فورتي هي نتاج شراكة تركية سورية  .متخصصة بأنتاج كبائن المصاعد

شاسيهات واألوزان المقابلة وكل كذالك و .طعام()السكنية والتجارية وذات الحمولة العالية ومصاعد ال وقياساتها وأستخداماتها

.و تجهيز الكونتروالت التي تعمل بمحرك ألمانيمتعلقات المصعد . باألضافة الى أنتاج أبواب المصاعد اليدوية واالوتوماتيكية 

 شركة تقدم مصاعد حيث أن الو الحبال األيطالية .. وسكك التوجيه األيطالية وااللمانية  ولوحات التحكم .وتأمين المحركات

 تنافس مثيالتها األيطالية واأللمانية . بأسعار تظاهي تلك المنتجات .........

حيث أن الشركة مختصة بتصنيع وتوضيب  المصعد بكامل تجهيزاته ليكون جاهزا للتركيب في اقسى الظروف. وأيجاد  -

 لكافة مشاكل  ابيار المصعد . لجعله يعمل بطريقة سلسة وأمنة . الحلول المناسبة 

 ة المواصفات األوربية والتركية والخليجية بشكل عامئتتمتع كامل تجهيزات ومنتجات الشركة بشهادات جودة متوافقة مع هي -

 بجودة منتجاتها. عكس ثقة الشركةية خمس سنوات  دباألضافة لفترة الضمان المقدمة من الشركة لكل منتجاتها لم

والعراق  والمملكة العربية السعودية يتم تصدير منتجات الشركة الى العديد من دول العالم كالجزائر وفلسطين وسلطنة عمان -

 وليبا ودول اخرى عديدة.

مالئمة أن الشركة ملتزمة مع زبائنها بضمان جودة عالية للمنتجات .ودقة في مواعيد التسليم .واألسعار المنافسة وال -

 لالسواق المتعددة . باألضافة للضمان وخدمات المتابعة فيمابعد البيع حتى يتم التأكد من تركيب المصعد بطريقة

 مناسبة .ورفد الوكالء بالخبراء والفنيين لحل اي طارئ قد يحصل , وتجيز خط ساخن باللغات المتعددة االنكليزية والعربية 

 خدمة وتواصل دائم مع وكالئنا .  والتركية والروسية ...الخ , لتوفير

لألطالع بأنفسكم على منتجات الشركة والمواصفات الخاصة  في أسطنبول )المنطقة الحرة (. نتشرف بزيارتكم لمقر الشركة -

 بها .

 يمكنكم األتصال بنا في أي وقت واألستفسار عن أي مساعدة نحن في خدمتكم . متمنين أن نكون عند حسن ظنكم . -

 بالخير والبركة على أحسن حال . ودمتم -

 أخوكم ... رياض فرزات 
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