
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
روه نعت گ ه Wise Center یص ال در ک ھر در 1991 س رکز ش ا یم گیت ا چون اس وانیت د سیت ا ،ش  و یطراح ب
ول ا دیت ص یابزارھ ان یتخص ام از یکی یباغب دگاننیت ته کنن ا نیا برجس ازار در کاالھ وب یجھان ب  محس
ودیم  .ش
 
رکت نیا ًعمدتا ش رچ یچیق ،ھرس یچیق  ازنیپ ا ،یس ه ھرس اره ،یزنمنچ یچیق ،ھرس لیوس ته‐س  یچیق ،یادس
ه اخه اره ،آب لول رش زار و اره ،یب رش اب ه ب ان زین و PVC لول نت یھانردب و و یس ه تاش اش ھمراه ب هیب ،آبپ  ،لچ
ل یچیق ن ،گ شش ا ،ک االبر یابزارھ ا و ب ب لیوس رتبط یجان ا م ان ب ول یباغب دیم دیت  .کن
 
والت رکت نیا محص امل ،ش ر ش ا دیجد یس ایآمر در Planet Gear یابزارھ  یک
مال ا ،یش ن ،اروپ ترال ،ژاپ ا نیچ و ایاس تقبال ب رو یریچشمگ اس ده روب  ش
ت رکت نیا .اس ر عالوه ش ول) OEM ب ه دیت ل زاتیتج ول) ODM و (یاص  دیت
ا ل یطراح ب ل از (یاص ول) OBM تیقاب ا دیت د ب ل برن رخوردار زین (یاص  ب
ت والت و اس ا را خود محص دھا ب ف یبرن را در مختل رس دیم عرضه ایدن س  .کن
 
ا دیپ ا یبن تهیش ه س ق» ب عه و قیتح تهیپ «توس ل عامل وس دوام یاص  ت
ق ت Wise Center یھاتیموف ال .اس را ،مث ا یطراح یب رش یابزارھ ان ب  یباغب
د بک و کارآم را س تفاده یب خص اس ه و یش رکت نیا ،یاحرف از ش ا و س  یکارھ
ده تهیپ را اھرم و دن ود وس ش بھب ت دهیبخ هیزم در و اس عه ن س توس زار جن  اب
رش ا ب ات ب ق موسس عه و قیتح رده یھمکار یمحل توس ت ک  .اس
 
ول نیا ،ضمن در دهیت ه دکنن ه زین تیفیک ب دامات و دارد یقیدق توج  اق
ترل ترل) IQC قیطر از را یعمل تیفیک کن  IPQC ،(یورود تیفیک کن
ترل) رآ در تیفیک کن دیف م) QA ،(ن  TS16949 و (تیفیک نیتض
تهیپ ام وس الش نیا .دھدیم انج ه ھات ار ب ته ب رکت و نشس ق ش ه موف ب ب  کس
واه تاندارد یگ ده ISO 9001: 2000 اس ت ش والت ضمن در .اس رکت نیا محص  ش
ا تانداردھا تیرعا ب ان GS (GeprUfte Sicherheit) یاس ول آلم ودیم دیت  نیا .ش
رکت ت یمدع ش ه اس رخ ک ص ن تر یحت آن یخروج نق ش 1 از کم  ونیلیم در بخ
ت  .اس
 
دامات از یکی اطع اق ه یق ه Wise Center ک ازگ ب را یت ب یب اهیجا تیتث ه خود گ وان ب  عن
رکت رویپ یش ام یجھان و ش ت داده انج ردن اجرا ،اس ه ک از برنام را یبھس ار طیش ه در ک کارخان
ا ھا امانه» ب ا س ار) BSCI شیپ ازگار ابتک اع یس ب یاجتم ار و کس ت «(ک ا .اس ون ت  ،کن
ع ره تیوض رداربھ ول تیریمد و یب ه دیت رکت روزان ه طیمح ،ش ارگران و کارخان تانداردھا حد در ک ود BSCI یاس هی بھب ت افت  نیا .اس
ود تر را بھب امل ،انیمش دھا ش ا یجھان معروف یبرن ان یابزارھ ات زین و ،یباغب ه موسس ا یاحرف ا اروپ رده دییت دک ه Wise Center .ان  ک
ه المت ب ان و جامعه س ول ،دھدیم تیاھم خود کارکن دهدکیت ًکامال یانن ن  ا مطمئ ا یایمزا ب ت زیمتم ل از و اس و تیقاب ب تیتق ار و کس  ک
ندگان بر فروش رخوردار معت ت ب ود یزمان یژگیو نیا .اس دییم نم ه اب کل ک اه مش ره یھاکارگ شبھ ا یک ه ب ه توج زوم ب ا ل دیپ  یبن
رکت ه ھاش خ ب وپاس تریب ،ییگ ه مورد ش دگانمصرف توج ت و کنن رار ھادول ه ق ت گرفت  .اس
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