
شركة أكمي اليت



كل الشكر إلطالعـــكم على هـذا الكـتيب التعريفي.
نحن سعداء لتقديم أنفسنا كشركة متطورة في مجال الـدهان.
نحن نمتلك سمعة عالمية فــــي مــجــال الــدهـان الـمـضيئ.
نحن نتوسع في هذا السوق الرائد بـخـطوات سريعة وواثقة.

نمتلك قناعة راســخة بــأن األعـمال يجب أن ترتبط بالجمال.

أهالً بكــم! 
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شركة "أكمي اليت" التعتبر العمالء زبائن بالمعنى 
التقليدي للكلمة بل تعتبرهم شركاء في تطوير ونمو 
هذه الشركة وتسعى لإلهتمام بأراء كل عميل على 

حدى فيما يخدم سياسة الشركة وتطورها
شركة"أكمي اليت" التتعامل مع المنتج بأنه سلعة 

يتوجب رفع الطلب وزيادة المبيعات فقط بل تعتبر 
المنتج بمثابة الطفل الواجب تأهيله وتطويره.

سياسة شركتنا جذبت إنتباه الشركات في دول الرابطة 
المستقلة  وأوربا والتي فتحت لنا باب التعاون التقتي 

والتجاري الذي رحبنا به.
من الممكن تقسيم الدهانات المضيئة إلى:
دهانات البناء,اإلعالن,النسيج, السالمة 

في الوقت الحالي ، عمالئنا وشركاؤنا هم:
● شركات البناء من فروع مختلفة - مثل
مطوري المنازل الحية حتى بناة الجسور 

والطرق,مترو األنفاق.
● الشركات ، التي تتعامل مع إنتاج اإلعالنات 

ومنتجات الطباعة.

الشركاء والعمالء في "أكمي اليت"
● شركات المجمع الصناعي العسكري .

● مصانع الطائرات .
● الشركات التي تنتج معدات األمن والسالمة. 

● شركات صناعة النسيج .
● منتجين الهدايا التذكارية ومحالت بيع الزهور 

والفنانين والمصممين ، إلخ. 
● التصميم المعماري. 

شبكة وكالئنا وموزعيننا تنمو بإستمرار وتتوسع حتى 
وصلت لقارات العالم الخمس

في الوقت الحاضر شركتنا لديها ممثل رسمي في
مناطق مختلفة من أوكرانيا وروسيا وكازاخستان 

ودول االتحاد األوروبي ،
وهي في: بلغاريا ، بولندا ، ألمانيا ، سلوفينيا ، إيطاليا 

،كذلك في الدول العربية.

لم يتم إنشاء شركة "أكمي اليت" على الفور دون 
دراسة معمقة إلحتياجات السوق الحديثة.

جاء بعد ذلك اختيار القطاع الذي يحتاجه ووالدة 
الفكرة.

-الفريق تكون من مجموعة من الخبراء المميزين 
والشباب المتحمسين والذي    بدوره كان يمتلك 
الرغبة والحماس لصنع شيء مميز يفتخربه.   

-تاريخ إنشاء الشركة توافق مع تخرج أحد المهندسين 
الشباب عام 2006 من جامعة المدينة التي تتواجد بها 

الشركة"كريفوي روك".
-من البداية كان تطلعنا للعالمية وليس فقط للمحلية 

وكانت اإلرادة موجودة رغم ضعف اإلمكانيات في 
البداية,فكان البحث عن إستثمار في هذا المجال صعب 
كون الفكرة جديدة وغير منطقية للبعض وكذلك الكلفة 

العالية للمعدات والمواد الخام.
-األعمال المتنامية بإستمرار والتي تجذب اإلنتباه ,هي 
األعمال التي تضيف المتعة والجمال لألخرين ,والذي 

هو من صلب عملنا الذي نتميز به.

تاريخ الشركة وكل ما يتعلق بها
-شركتنا تعمل على تطوير المنتج بإستمرار من خالل 
مراكز أبحاث متطورة تقنياً وتمتلك كادر مؤهل على 
أعلى المستويات العلمية,قادرعلى إيجاد الحلول ألي 

مهام تقنية نرغب في تحقيقها.
-الفكرة قد تكون غريبة للبعض ,ولكنها في القريب 

العاجل ستكون من البدهيات التي تراها في كل جانب 
من جوانب حياتكم.

-تنتج شركة "أكمي اليت" الكثير من األنواع وهي:
● أنواع من الدهانات المضيئة ، 9 ألوان 10مختلفة.
● أنواع من الدهانات الفلورية ، 7 ألوان 5 مختلفة. 

● أنواع من الدهانات غير مرئية ، 3 ألوان مختلفة ، 
4متوهجة

في ضوء األشعة فوق البنفسجية.
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نشر ثقافة الطاقة المستدامة وفتح مجاالت اإلستخدام 
المتنوعة,التي تطرح أفاق جديدة في مستقبل 

الديكورات الحديثة.
كل عميل يجب أن يكون جزء أساسي من شركتنا

م.محمد طالل دندل

أهدافنا
شركة"أكمي اليت" متخصصة في إنتاج الدهانات 

المضيئة في الظالم الدامس ,الدهانات الفلورية وكذلك 
الغير مرئية.

الدهانات التي ننتجها:
● دهان مضيئ في الظالم، 9 ألوان مختلفة. 

هذه الدهانات تضيي في الظالم التام ،دون أي إضاءة 
مساعدة. كما نستخدم مواد خام عالية الجودة 

،فالدهانات قادرة على اإلضاءة لمدةال تقل عن4-6
ساعات متواصلة بعد كل عملية شحن. 

● أنواع الدهانات الفلورية ، 7 ألوان مختلفة. 
الدهانات مشرقة جدا تحت ضوء النهار ، وذلك يظهر 

التوهج الحجمي العميق تحت "نادي" األشعة فوق 
البنفسجية,حيث تعمل على المنسوجات والزجاج 

والخرسانة وكذلك المعادن,فالمجال واسع.

بالنسبة ألولئك الذين يحلمون بكونهم نجم الديسكو ، 
نحن صنعنا دهان الفن للجسم من 7 ألوان ,ولتلمع 

أظافر الفلوريسنت.
● أنواع من الدهانات غير مرئية ، 3 ألوان مختلفة ، 

4متوهجة
في الفوق بنفسجية. هذه الدهانات غير مرئية تماما.

● نحن ننتج أيضا
ألوان لماعة لألظافر "عديم اللون" ودهانات غير 

مرئية
للورق (لصنع عالمات مائية) ، الجسم ، ذاتية اللصق.

إمكانياتنا مفتوحة لإلبداع....ننتظر أرائكم

منتجـــاتنـــا
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مبدئنا العمل ثم العمل ثم العمل,المبادئ الجميلة 
مستحبة,كالمبادئ الجميلة في العمل,كل شيئ يمكن أن 

يكون جميل من حولنا.
لقد اخترنا األعمال التجارية الجميلة ليس فقط لحبنا 

للجمال بل نرغب في تطوير أفق اإلدراك الجمالي من 
حولنا ,لنجعل العالم أكثر إشراقاً.

-نهج للعمل:
بدقة  وإخالص صمدنا على المدى الطويل لتحقيق 

غاية ندرنا لها حياتنا العملية, من تحقيق تمييز تقني 
وأخالقي. 

العالقات مع العمالء والشركاء تجلب المنفعة المتبادلة  
للطرفين من خالل المشاريع المشتركة والمميزة ,لهذا 

السبب نحن نحاول دائما الوفاء بوعودنا.

-مبادئ العمل:
● لدينا نهج فردي لكل عميل لدينا.

● العالقات الشفافة مع الشركاء والزبائن.
● سالمة عالية ونوعية جيدة من المنتجات ، وتوفير 

الضمانات .
● التوافق التام للسعرمع جودة المنتجات.

● الدعم المعلوماتي للعمالء والشركاء.
● التقيد الصارم باألخالقيات والمعايير األخالقية.

مهمتنا ، شعارنا ، نهجنا
جميع أعضاء فريق شركتنا هم من المتخصصين في 

الجودة العالية ، يعملون بإستمرار على تحسين حياتهم 
العلمية ومستواهم المهني.

● تجربة ومعرفة شركة "أكمي اليت"
حيث نساعد العمال في إيجاد أفضل الحلول لكل منهم 

في إختصاصه.
● التدريب في الوقت المناسب وتحسين المهارات 

لجميع الفنيين ,
في شركتنا هو أساس نجاحنا.

● لكل موظف مكان عمله الخاص به,
يوفر دورة إنتاج مثالية. 

الفريق المثالي ، والعمل على وظائفهم بشكل جيد ، 
ودعم

بعضهم البعض واستبدال بعضنا البعض ، إذا لزم 
األمر

موظفينا
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تطبيقات منتجاتنا تفتح لكم أفاق رحبة في كل 
المجاالت ,فمنتجاتنا متخصصة في كل شرائح 

الديكورات بمختلف أنواعها,كلهدايا التذكارية واأللعاب 
مروراً باإلعالنات,والمهم جداً أنظمة اإلخالء 
والطورائ والديكورات بمدى تنوعها الكبير.

يتميز منتجنا بميزة كبيرة وهي عدم وجود الماء في 
تركيبته األساسية وعدم الحاجة إلضافة أي مادة 

أخرى كالمخففات النفطية(الدهان جاهزلإلستخدام)
أنواع دهاننا على شتى المنتجات هي دهانات أمنة 

تماماً وصديقة للبيئة والتحتوي على الفوسفور بتاتاً 
والأي مادة ضارة.

Acmelight Metal – دهان المعادن األنيق والرفيق 
لك في دروب سيارتك المظلمة أحياناً, يتفاعل مع 

مستوى اإلضاءة في الشارع بإحترافية.
Acmelight Textile - دهان النسيج لإلعالنات (على 

سبيل المثال ، قمصان عادية ، قمصان البيسبول 
...........وإلخ). من الممكن توسيع وتنويع نطاق 

العمل لديك (أين مخيلتك!!!).
Acmelight Glass – الطالء للزجاج واألسطح 

الزجاجية. هذادهان الزجاج الكالسيكي,هل تريد أن 

يبقى الزجاج لديك كالسيكي,لنضف بعض األلوان 
ولنبدأ بالمرح قليالً.

Acmelight Flower – دهان األزهار يبدأ بحكاية 
حب بين شخصين يستحقون أن يضيفوا لها مايميزها 

من ضوء جميل يقول بكل صراحة(أحبك!!!).
Acmelight Concrete - دهان الخرسانة ,الخرسانة 

التى غزت مدننا في كل مكان,خرسانة خرسانة,هل 
من شيئ يغيير ذلك الوجه الجامد لها؟؟؟أكمي اليت 
خرسانة لكل األسطح من جسور وأرصفة .....الخ.

Acmelight Oracal - اإلعالنات في كل مكان وكلها 
بألوان زاهية ولكن كلها متشابها,اإلختالف والتميز 

لدينا بدهان األوراكل المضيئ والذي يستخدم بطريقة 
السلك سكريين(الشاشة الحريرية).

Acmelight Plastic - البوليسترين والبولي بروبيلين 
والبالستيك, كلها من إختصاص دهان البالستيك من 

"أكمي اليت".
المزيد على الموقع اإللكتروني

www.AcmeLight.net
Ukraine:+380977660000

التطبيقات
-إمكانيات جديدة بالنسبة لك,نقترح عليك أفكار جديدة 

لعملك. 
شركة "أكمي اليت"التعطيك الفكرة فقط بل تنفذها 

وتعطيك األفكار كوقائع تستطيع اإلستفادة منها .
توزيع منتجاتنا أو التعامل بها اليتتطلب مبالغ كبيرة 
من البداية ولكن يتطلب منك إتخاذ القرار الصحيح 

ووضع المخطط المناسب للعمل.
أنت بحاجة ل

1- وضع الخطة المناسبة.
2- اإلتصال بنا للتنسيق.

3- بدأ الخطوة األولى,الطريق يبدأ بخطوة.
م.محمد طالل دندل

رؤيـتـنا فــي الــعــمـل
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قبل اتخاذ هذا القرار ، عليك أن ترى ، كيف يتوجب 
عليك العمل.

عليك الحصول على المنتج للتجربة والتأكد من جودة 
المنتج وكذلك تجربة عملية الشخن لبلدك
يرجى اإلتصال بنا بعد تجهيز أسئلتكم 

التوضيحية,نحن سنهتم بكل رؤية تصلنا بكل سرور.
نحن نمتلك فريقاً من اإلستشاريين عالين الكفاءة.

نحن قادرين على تزويدكم بالدهان في أي نقطة من 
العالم خالل 14يوم.

التقلق من الدعاية فنحن نهتم بها.

كيف تصبح تاجر؟
المتخصصون في شركتنا هم من المحترفون الذي 

يخضعون للتأهيل المكثف والصارم قبل بدأ العمل في 
شركتنا مع مراعاة الشهادات الجامعية ودرجة 

التخرج
 

-الشهادات المحلية والعالمية والتي حصلنا عليها منذ 
عام 2006 وحتى األن ,موثقة ومصدقة من 

مؤسسات الدولة.
جميع الدهانات التى نصنعها هي صديقة للبيئة ,خالية 

من المواد المشعة,ومحمية من خالل البرتوكالت 
المنظمة لهذه األمور.

البروتكوالت
confi rmed, citify, MSDS, SHS

هذه البرتكوالت معترف بها في دول الرابطة المستقلة 
,اإلتحاد األوربي,أمريكا,كندا, اليابان, الدول العربية 

,أستراليا. 
 MSDS ممثلة في بضع لغات. منتجات

لن يكون لديك أي مشاكل. نحن نضمن لك ، أن 
نزودك بما تحتاجه من وثائق.

ضمانات الجودة والسالمة المنتجات 
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نحن متأكدون تماما ، أن عالقات طويلة األجل 
ومستقرة

مع عمالئنا والشركاء سيجلب المنفعة للطرفين.
الحفاظ على عهودنا يكون من خالل
● لدينا نهج فردي لكل عميل لدينا.

● العالقات الشفافة والوضوح في الطرح.
● سالمة عالية ونوعية جيدة من المنتجات . 
● الضمانات الورقية من خالل سفارة دولتك.

● الدعم المعلوماتي للعمالء والشركاء.
● التقيد الصارم باألخالقيات والمعايير األخالقية.

لماذا التعاون معنا مربح ومريح؟
بينما هدفنا هو التعميم والتوسع

هل أنت صاحب الشركة التجارية؟
تقع في بلدة كبيرة أو مركز إقليمي؟ 

ليس المهم في أي بلد أنت وأين يكون عملك
إذا كنت مهتما في منتجاتنا ، لدينا اقتراح حصري 

لك. 
نقترح عليك فتح معرض لمنتجاتنا وأن تكون الممثل 

الرسمي لنا.

نحن مهتمون بتوسيع شبكة أعمالنا التجارية,وفتح 
مراكز موزع حصرية في جميع المناطق الكبيرة 

سواء في أوكرانيا ، روسيا ، وكذلك في بلدان رابطة 
الدول المستقلة ، أوروبا ،أمريكا,الدول العربية.

 إذا كنت مهتًما بمقترحنا ، فال تتردد ،
في حين أنه من الممكن فتح ممثل رسمي واحد فقط 

في كل منطقة.
المدير التنفيذي:م.محمد طالل دندل

مقترحات حصرية
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