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با سالم
استودیو عکاسی صنعتی ناین یکی از زیر مجموعه های هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین و تنها استودیو صددرصد تخصصی و
تبلیغاتی در کشور و برگزیده بیش از  350برند معتبر صنعت کشور میباشد .این مجموعه با رکورد بیش از سه میلیون مترمربع عکسبرداری
صنعتی از خطوط تولید و مونتاژ معتبرترین کارخانجات صنعتی کشور در رتبه نخست این صنعت ایستاده است .شایان ذکر است
هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین عضو رسمی بنیاد ملی نخبگان کشور بوده که با برپایی و شرکت در مسابقات متعدد در بیش از
 60کشور جهان همواره با کسب افتخارات ملی سعی در سرافرازی کشور عزیزمان به نوبه خود را داشته است.
لذا با تفاسیر فوق این مجموعه از این طریق آمادگی خود را جهت معرفی توانایی های این شرکت در زمینه عکاسی صنعتی و همکاری
با آن مجموعه محترم را اعالم میدارد .امید است که همکاری با آن واحد برگی زرین به افتخارات این مجموعه بیافزاید.

شرح ذیل ،لیست مختصری از کارخانجات صنعتی طرف قرارداد این مجموعه خدمتتان ارائه میگردد:
گروه صنعتی عظیم مپنا ،گروه صنعتی زر ماکارون ،پاالیشگاه غالت زر ،کارخانجات بهنوش ایران  ،مجموعه برج میالد تهران ،صنایع تولیدی کاشی تبریز ،گروه صنعتی ایران
خودرو مجموعه شتابکار  ،فورج البرز  ،یاتاقان بوش ،گروه صنعتی پرشیا خودرو  ، BMWکارخانجات نورد لوله و پروفيل تهران شرق ،کارخانه صانع روی زنجان ،صنایع
خالص سازان روی زنجان  ،صنایع فلزی هشتمین نور (ثامن) ،کارخانجات پارس الکتریک ،شرکت شمش روی میهن ،کارخانه تولیدی و صنعتی سیمکو ،کارخانه تولیدی
و صنعتی الکسیم ،گروه صنعتی شوفاژکار  ،تکنو گاز  ،گروه صنعتی  VOLVOو  ،CATERPILARگروه صنعتی ، CATکارخانه تجهیزات پزشکی هالل ایران  ،کارخانه داروسازی
سها ،گروه صنعتی گلرنگ ،پاکشو ،لطیفه ،پاکرخ ،ساویز ،لبنیات مانیزان ،زمزم ،اشی مشی ،لبنیات وارنا و ....

با تشکر از بذل توجه و همکاری جنابعالی

واحد ارتباطات هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین
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کارفرمایان طرف قرارداد این مجموعه به تفکیک :
تجهیزات ساختمانی

عنوان

کاشی کرابن
کاشی تبریز

شیرآالت کاویان

تولیدی شیشه آرین

زمینه فعالیت

کارخانه تولید کننده کاشی و سرامیک در ایران
کارخانه تولید کننده کاشی و سرامیک در ایران

تولید کننده انواع شیر آالت بهداشتی و ساختمانی

تولید انواع شیشه های نشکن مخصوص لوازم خانگی

کاشی و سرامیک زوالنو

طراحی تولید کننده کاشی و سرامیک تزئینی

شیرآالت ادرینا

تولید کننده انواع شیر آالت بهداشتی و ساختمانی

شیرآالت ایران یکنما

تولید کننده انواع شیر آالت بهداشتی و ساختمانی

شرکت تولیدی ناکو

ساخت انواع قفل درب های ساختمانی و صنعتی

المپ شمسه

تولید کننده انواع المپهای کم مصرف خانگی و صنعتی

بهداد الکتریک

تولید کننده انواع قطعات الکتریکی و انواع محافظ ه

محصوالت بهداشتی زاک

تولید کننده انواع تجهیزات سرویسهای بهداشتی

یراق آالت آی دو

وارد و توزیع کننده انواع تجهیزات و یراق آالت

صنایع فلزی پرسه

صنایع رنگ شکیبا

بیتا فوم

طراحی و ساخت انواع کابین و درب آسانسور

تولید کننده انواع رنگ های صنعتی و ضد حریق

تولید کننده انواع ورق فوم پی وی سی ضد آب

...

خطوط تولید تجهیزات صنعتی
عنوان

زمینه فعالیت

گروه صنعتی مپنا

ساخت نیروگاههای حرارتی و پروژههاى نفت و گاز

کاترپیالر

نماینده فروش موتور ژنراتورهای کاترپالر

ولوو

نماینده فروش موتور ژنراتورهای کاترپالر در ایران

شوفاژکار

طراحی و تولید کننده انواع دیگ های چدنی

الک سیم

تولید انواع سیم های گرد مسی و آلومینیومی الکی

سیمکو

طراحی – تولید – نصب و اجرای پروژه احداث خط کابل

اطلس ماشین پلیمر

طراحی و ساخت انواع دستگاه تزریق پالستیک

گروه صنعتی سردسیر

طراحی و ساخت ماشین آالت تولید بستنی

ماشین سازی خرم

شرکت مهندسی مقتدر

طراحی و تولید انواع ماشین آالت صنعتی و بسته بندی
ریخته گری قطعات آلومینیومی هوایی و نظامی

...

صنایع تولیدی

عنوان

گلرنگ

زمینه فعالیت

تولید کننده مواد و محصوالت شوینده و بهداشتی

سافتلن

تولید کننده مواد و محصوالت شوینده و بهداشتی

اوه

تولید و وارد کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی

پاکشو

تولید و وارد کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی
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ساویز

تولید کننده مواد و محصوالت آرایشی و بهداشتی

دوستان نیک

طراحی و تولید انواع پیچ و پلیت و پروتزهای مفاصل

گروه صنعتی نگاران

طراحی و تولید کننده انواع تجهیزات شهربازی

پاکرخ

یاس پالست
ایمن اقلیم

شرکت آی پی ام

تولید کننده مواد و محصوالت شوینده و بهداشتی
طراح و تولید کننده انواع پریفرم و بطری PET

وارد کننده انواع تجهیزات اطفاء حریق و خدمات ایمنی

نماینده محصوالت فیلیپس و هیوندای در ایران

توسعه اکسین صدرا (کاکا)

تولید کننده لوازم مصرفی دستگاههای جوهرافشان

سپید پالست

تولید کننده انواع قطعات پالستیکی و بسته بندی

گروه تولیدی کیمیا فوم

تولید کننده انواع واشر سیل القایی پشت مقوایی

طال جواهر ایران معراج

طراحی  ،ساخت و فروش جواهرات زینتی

ستاره گستر آذرخش

وارد کننده انواع گیت و دزدگیرهای فروشگاهی

شرکت بازرگانی فرابیوتی

تولید و وارد کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی

سیلک ایتالیا

سیلورگیت

آوا رسیس

الیو – OLIVE

شرکت آذرسام

کارخانه تولید محصوالت بهداشتی و سلولوزی در ایتالیا

تولید کننده محصوالت بهداشتی و آرایشی

تولید ماشین آالت ساخت اسپری و محصوالت شیمیایی

تولید کننده مواد و محصوالت آرایشی و بهداشتی
بازیافت ضایعات و تولید کننده گرانول الستیک

...

فلزی و سرب و روی
عنوان

هشتمین نور

زمینه فعالیت

تولید و صادر کننده انواع قطعات فرفرژه در ایران

صانع روی زنجان

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

ریخته گری لیاذوب

تولید کننده قطعات خودرو به روش ریخته گری

صنایع سرب و روی ایرانیان

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

کیمیای زنجان گستران

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

شمش روی میهن

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

زرین معدن آسیا
کانه آرایی آریا

گسترش روی ایرانیان
ذوب گران رنگین فلز

تهران شرق

خالص سازان

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی
تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی
تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی
تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی
تولید انواع لوله و پروفیل و قطعات فوالدی

تولید کننده کنسانتره شمش روی و پودر روی

...

قطعات خودرو
عنوان

پرشیا خودرو

یاتاقان بوش
جهان لنت

زمینه فعالیت

نمایندگی فروش و خدمات خودروهای  BMWدر ایران
طراحی و تولید انواع یاتاقان ساده – فلنج دار و بوش
تولید کننده لنتهای دیسکی ،کفشکی ،صفحه کالچ
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آهنگری ایران خودرو

شتابکار

پویش پارت سیمین

تامین قطعات شهابموتور
صنایع چدن پارس

گروه صنعتی البرز ماشین

طراحی و تولید قطعات آهنگری خودرو

طراحی و تولید قطعات خودرو شامل تعلیق و موتوری

ساخت بدنه و اجزای بدنه وسایل نقلیه موتوری

تولید کننده انواع موتور سیکلت و قطعات

تولید انواع محصوالت و قطعات موتوری خودرو

طراحی و تولید انواع ماشین آالت صنعتی و بسته بندی

گروه صنعتی نوآوران ابری

تولید انواع شیشه باالبرهای برقی و دستی خودرو

آذین تنه

توزیع کننده کالیپر – بوستر – طبق – فیلر

بلبرینگ شیراز
راد روش

واردات و توزیع انواع بلبرینگ صنایع مختلف

تولید و صادر کننده قطعات خودرو

مژده وصل شیراز

تولید انواع محصوالت و قطعات موتوری خودرو

فرا صنعت

تولید و صادر کننده بسیاری از انواع قطعات خودرو

فورج البرز

درخشان ساز

بشل موتور

تولید انواع قطعات فوالدی خودرو به روش فورج گرم
تولیدکننده گرانولهای پلیمری و کامپاند پالستیکی

تولید و صادر کننده بسیاری از انواع قطعات خودرو

...

لوازم خانگی

عنوان

زمینه فعالیت

تاکنو گاز

طراح و تولید کننده انواع اجاق گازهای خانگی و رومیزی

آرام گستر

طراحی و تولید انواع مبلمان اداری و خانگی

آرچلیک

طراحی و تولید محصوالت خانگی و آشپزخانه در ترکیه

ساعت دیواری بیات

طراحی و تولید انواع ساعتهای دیواری و ایستاده

وادی گالری

طراحی و تولید کنسول های خاص در قالب آلبوم

بازرگانی صارینا

وارد کننده انواع کاالهای لوکس و دکوری خانگی

درب ساختمانی رسا

ارائه دهنده انواع درب های با کیفیت و لوکس و مدرن

صنایع روشنایی منجی

طراحی و تولید انواع لوسترهای چوبی و سقفی

سماور نوبل رئوفی

طراحی و تولید کننده انواع سماور لوکس و کالسیک

بلور و کریستال پاسارگاد

طراحی و تولید انواع ظروف بلور و کریستال در ایران

ماهان دکور

طراح و تولیدکننده مبلمان خانگی توسط مواد پلیمری

پرتو الماس

تولید کننده اجاق گازهای رومیزی و هودهای آشپزخانه

اجاق گاز هاردستون

طراحی و تولید انواع لوازم خانگی و گازهای مبله

فرش آرا مشهد

نمایشگاه و فروشگاه انواع فرش های ایرانی و خارجی

پارس الکتریک

طراح و تولید کننده انواع لوازم صوتی و تصویری

شرکت صنایع چوبی برنچ

طراح و تولید کننده انواع مبلمان اداری و خانگی

بلور نیلوفر

تولیدکننده ظروف آشپزخانه بلور و ظروف

لیزا موری

کریستال ساکورا

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور طرح دار
تولید کننده بلور و کریستال

صنایع روشنایی دارکار

طراحی و تولید انواع لوسترها و آباژورهای چوبی

کریستال نوری تازه

یکی از بزرگترین تولیدکنندگان بلور طرح دار

تولیدی پیشگامان

تولید ملزومات آشپزخانه شیشه -بلور -پالستیک
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مهیار گاز

مبلمان رئال
...

مراکز درمانی

عنوان

کلینیک زیبایی دلفینیوم
بیمارستان محب مهر

کلینیک تناسب اندام بهبد

کلینیک دندانپزشکی نیکان

...

معماری و دکوراسیون داخلی

عنوان

گروه مهندسی بام

طراحی و تولید اجاق گازهای خانگی صفحه ای و مبله

طراح و تولیدکننده مبلمان و مصنوعات چوبی

زمینه فعالیت

انواع خدمات مدرن پوست – مو – زیبا و تناسب اندام

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی با امكانات پیشرفته

انواع خدمات مدرن پوست – مو – زیبا و تناسب اندام
کلینیک تخصصی و زیبایی دهان و دندان

زمینه فعالیت

طراحی و اجرای ساختمانهای و برج های لوکس در ایران

مجتمع تجاری پاالدیوم

مرکز خریدی با بیش از  150واحد اداری،تجاری

مهندسین بنا آرک

طراحی و اجرای مجتمع های تجاری و اداری و مسکونی

سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی استان البرز – کر ج

پست تی پی جی T.P.G

پست سریع در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی

گروه ساختمانی سپتون

طراحی مجتمع های مسکونی – تجاری و اداری لوکس

گروه ساختمانی آلتونکورت

طراحی و اجرای ساختمانهای لوکس و فوق مدرن

پیک سحر

طراحی و تولید انواع پیچ و پلیت و پروتزهای مفاصل

هلدینگ شایگان

آریا روناک

گروه ساختمانی آریان

گروه ساختمانی فضل الهی
سیستم آشپزخانه ایگر

...

مواد غذایی

عنوان

زر ماکارون

یک و یک

ایستک

اشی مشی
زمزم

دلپذیر

طراحی و اجرای مجتمع های بزرگ تجاری و اداری
مجری و طراح نورپردازی مدرن و لوکس

طراحی و اجرای ساختمانها و ویالهای لوکس و مدرن
طراحی و اجرای ساختمانها و ویالهای لوکس و مدرن
طراحی و اجرای لوکس ترین سیستم های آشپزخانه

زمینه فعالیت

تولیدکننده انواع ماکارونی و پاستا با آرد ِسمولینا

مجموعه تولیدی صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی

تولید کننده ماءالشعیر و نوشیدنی های بدون الکل

یکی از بزرگترین کارخانجات تولید مواد غذایی در ایران

بزرگترین شرکت نوشابه سازی در داخل ایران
صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی کشور

سنجابک

تولید و بسته بندی انواع آجیل و خشکبار

بیسکویت گرجی

قدیمی ترین برند تولید انواع بیسکوئیت در ایران

شهرزاد

فرمند

تهیه و بسته بندی محصوالت مزارع چای دنیا
تولید انواع شکالت و شیرینی های مجلسی

نشانی دفتر مرکزی :

تهران  ،ولنجک  ،خیابان شانزدهم  ،بوستان یک  ،شمــاره ۲۹۸

تلفن 021-22424153 :

فکس سازمانی 021-89787356 :

استودیو عکس صنعتی ناین
عضو انجمن رسمی بنیاد ملی نخبگان کشور

فراورده های گوشتی رباط

برنوتی
وارنا

شرکت بهنوش ایران

زر فروکتوز

کره شکلی

تولید کننده فرآورده های گوشتی در ایران

تولید و بسته بندی شیرینی و شکالت مجلسی

تولیدکننده انواع فرآورده های لبنی پاستوریزه

تولید کننده ماءالشعیر و نوشیدنی های بدون الکل

اولین و بزرگترین پاالیشگاه غالت خاورمیانه

تولید و صادر کننده محصوالت لبنی و غذایی

شکالت باراکا

تولید انواع ویفر و شکالت های مجلسی

لبنیات مانیزان

تولید کننده انواع فرآورده های لبنی در ایران

کلوچه نادی

تولید انواع کلوچه – کیک – شیرینی و بیسکویت

نامی نو
آچاچی

عسل یونی بال

پیمکو

ویتاپک

شکالت آی تیک

آب معدنی کوهرنگ

تولید کننده فرآورده های گوشتی در ایران

تولید انواع ویفر  ،شکالت و شیرینی مجلسی

استخراج و تولید کننده انواع عسل طبیعی و تازه
وارد کننده محصوالت غذایی متنوع از اروپا

فروشگاه اینترنتی فروش میوه و سبزیجات در ایران

تولید انواع ویفر  ،شکالت و شیرینی مجلسی

تولید آب معدنی ،ماالشعیر و نوشابه های گازدار

کنسرو تن ماهی هیرون

تولید کننده محصوالت غذایی

مای ژیلی

تولید کیک و شیرینی و ژله های مجلسی مدرن

صنایع غذایی پیچک

شکالت بیلوردی

بازرگانی شمس الهدیی
شکالت ویرتال

عسل آبشن

نوشابه فریسکی
...

هتل و رستوران
عنوان

تولید کننده انواع مواد اذایی کنسروی و با کیفیت

تولید کننده انواع شکالت های پذیرایی و شیک

یکی از مجموعه های صادرات آجیل و خشکبار

تولید انواع ویفر  ،شیرینی و شکالت مجلسی
تولید کننده انواع عسل طبیعی از دامنه کوه

تولید کننده نوشابه های انرژی زا با برند فریسکی

زمینه فعالیت

رستوران برج میالد

لوکس ترین و مرتفع ترین رستوران گردان ایران

اسنپ فود

اولین استارت آپ سفارش آنالین غذا در ایران

عطاویچ
لمزی

سرزمین عجایب

هتل اسکان الوند

رستوران هامون

کافه رستوران گراند

کافه رستوران مرداب

نمونهای درخشان از برند پرقدرت در زمینه فست فود
فست فود زنجیره ای با کیفیت در کشور

بزرگترین مرکز رفاهی و تفریحی سرپوشیده ایران
هتل لوکس و رستورانی مجلل با غذاهای متنوع

رستورانی لوکس همراه با غذاهای ایرانی و بین المللی

رستورانی لوکس همراه با غذاهای ایرانی و فرنگی
رستورانی همراه با غذاهایی برای افراد خاص

هات داگ استکار مایر

طبخ هات داگهای تخصصی ایاالت متحده

فست فود نانوچی

فست فود نانوچی با متفاوت ترین غذاهای بین المللی

رستوران بیزانس

کافه رستوران اتاژ

رستورانی لوکس همراه با انواع غذاهای بین المللی

کافی شاپی مجلل با جندین شعبه در کشور

نشانی دفتر مرکزی :

تهران  ،ولنجک  ،خیابان شانزدهم  ،بوستان یک  ،شمــاره ۲۹۸

تلفن 021-22424153 :

فکس سازمانی 021-89787356 :

استودیو عکس صنعتی ناین
عضو انجمن رسمی بنیاد ملی نخبگان کشور

فست فود تیکا

کافه لیمو

مجید برگر

رستوران بین المللی دیاکو

رستوران دوئت

کافی شاپ ترنج

بستنی قیفی لند

...

مجموعه ای متفاوت و لوکس با غذاهای ایرانی و فرنگی

فست فود زنجیره ای لیمو با و انواع دونرهای مخصوص
انواع ساندویچ و برگرهای مخصوص با طعم طبیعی

رستوران زنجیره ای لوکس با غذاهای ایرانی و فرنگی

رستورانی لوکس در محیطی زیبا و آرام با غذاهایی لذیذ

کافه رستورانی خاص با محیطی دل انگیز و آرام
تولید کننده بستنی قیفی های بسیار متنوع

نشانی دفتر مرکزی :

تهران  ،ولنجک  ،خیابان شانزدهم  ،بوستان یک  ،شمــاره ۲۹۸

تلفن 021-22424153 :

فکس سازمانی 021-89787356 :

