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شرکتهایتوانمندیوافتخاراتمعرفی 2

پروانه بهره برداری

گواهینامه نانو مقیاسپروانه تحقیق و توسعه2بنیاد ملی نخبگان سطح



معرفی فنی محصول  3

گواهینامه های ثبت اختراع و 
عدم وجود استاندارد اجباری



آزمایش آنتی باکتریال –معرفی فنی محصول  4



معرفی فنی محصول 5



آزمایشات آکریلیک-معرفی فنی محصول 6



آزمایشات رنگ نایلونی–معرفی فنی محصول  7
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ابمحصولتمایزهایوویژگیهانانو،فناوریبامحصولارتباطبیان
معمولیمشابهمحصوالت
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معرفی راه های فروش و دسترسی خرید محصوالت شرکت 10

051-38587598: تماس با دفتر فروش شرکت •

www.alvanzhik.comمراجعه به سایت اینترنتی •

مراجعه به پروژه های هدف•

http://www.alvanzhik.com/


بیان توانمندی ها و فرصت های صادراتی  12

مشابه مصارف داخلی کشورهای خارجی نیز به این نوع رنگ در بیمارستان ها، مهد کودک ها، مکان•
.نیاز دارند... های عمومی و

خصوصیت ویژه رنگ نایلونی در استفاده در سطوح مختلف•
قیمت این نوع رنگ طبق استعالم قبلی حداقل یک چهارم رنگ های معمولی در کشور های خارجی•

.است
.قیمت حالل ها نیز در کشور ایران بسیار ارزان تر از کشور های دیگر است•
نی باتوجه به طول عمر زیاد این محصول و ماندگاری باال دوره زمانی  ترمیم یا رنگ آمیزی مجدد طوال•

.تر از محصوالت مشابه خواهد بود

:برخی از موارد مورد مصرف این رنگ ها•



برخی از مصارف محصول 15

آلودگیبیمارستان ها به دلیل ایجاد دیوارهایی عاری از میکروب و •
ار یافته از مراکز درمانی و مطب ها برای جلوگیری از سرایت بیماری ها به سایر بیماران و از بین رفتن آلودگی های انتش•

شهرسوی آن هادر درمانگاه های موجود در سطح 
صنعتیآشپزخانه های •
اتاق کودک•
ورزشیهای سالن •
سوناو حمام ، هااستخرها برای جلوگیری از رشد قارچ ها و جلبک ها و خزه •
زیادمدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی با رفت و آمد •
.کارخانجات تولید مواد غذایی که الزم است در محیطی بدون آلودگی باشند•
.هتل و رستوران ها که محل رفت و آمد عمومی محسوب می شوند و در تردد در آن ها زیاد است•
.مراکز خرید بزرگ در سطح شهر که جزء مکان های عمومی پرتردد محسوب می شوند•



بیان فرصت های همکاری تحقیقاتی، بازاریابی و فروش، اعطای 
نمایندگی، همکاری با صنایع و مخاطبان و اعالم نیاز و رفع نیازها
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به نیاز با توجه به طیف گسترده کاربردهای مواد نانو می توان موارد تحقیقاتی و کاربردی فراوانی را با توجه•
:صنایع بررسی کرد

کاربردهای ضدرطوبتی در صنایع•
کاربردهای مواد خود تمیز شونده•
کاربرد های مواد ضد اشعه ماورا بنفش•

:بازاریابی •

ماده برای اعطای نمایندگیآ•
جذب بازاریاب•
بازرگانی خارجی•
تامین مواد مورد نیاز صنایع در مصارف بهداشتی یا عمومی•
بررسی موردی نیاز صنایع و ارایه راهکار•



، اعالم اخبار مهم شرکت در خصوص افزایش تولید، محصوالت جدید
هتوانمندی های برجسته در حل مشکالت شرکت ها و صنایع و جامع 14

:فعالیت در زمینه های مختلف در صدد رفع نیاز صنایع مختلف کشور از جمله

تولید و ثبت اختراع عایق حرارت و برودت در پی اهمیت محیط زیست و کاهش سوخت های فسیلی•
تولید و ثبت اختراع عایق صوت•
تولید و ثبت اختراع نئوپان نسوز•
تولید و ثبت اختراع عایق ضد حریق•



اطالعات تماس و راه های ارتباطی شرکت 16

09155173319:  تلفن تماس •

Alvan.zhik@gmail.com: ایمیل•

www.AlvanZhik.com:     وبسایت•

alvan.zhik@:   اینستاگرام•
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با سپاس از توجه شما


