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من نحن
شركة  29العالمية هي شركة تايالندية بإدارة عربية من قلب
العاصمة بانكوك ،تقدّم الخدمات التجارية الخاصة باستيراد
منتجات دول جنوب شرق آسيا عموما ً وتايالند خصوصا ً إلى
دول الخليج العربي مثل األشجار وزيت النخيل والفحم والكثير
غيرها ،وفق معايير االستيراد العالمية التي تضمن جودة عالية
وأسعار مناسبة.
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قصتنا
تشتهر تايالند ودول جنوب شرق آسيا بالتنوع البيولوجي الكبير وسحر الطبيعة األ ّم ،فأينما نظرت
ستجد شيئا ً ما يزهر ونوعا ً جديدا ً من األشجار الكتشافه ،وهذا ما أدركناه في شركة  29العالمية،
إذ قررنا نقل هذا الجمال إلى دول الخليج العربي بأسهل الطرق فانطلقنا من الدور الـ  29من
مبنى مركز التسوق العالمي  Centralworldالذي يحمل الترتيب  11كأكبر مركز تسوق
بالعالم ،مع فريق عمل تايالندي بخبرة  30سنة ،وإدارة عربية ذات تفكير سبّاق مع خبرة 15
سنة ،واستطعنا خالل فترة وجيزة تصدير العديد من المنتجات التايلندية والماليزية الى البلدان
العربية مثل األشجار وزيت النخيل واألخشاب والفحم وبعض األدوات والمعدات الخاصة
بالسيارات والمكائن ،كما ال نزال إلى اآلن إحدى الشركات التابعة لشركة ترافل الماليزية ذات
السمعة األفضل في تقديم العروض والخدمات السياحية ألكثر من  10أعوام ،مما ش ّكل عناصر
قوتنا كطرف موثوق ومعتمد لدى عمالئنا في الدول العربية والعالم ،ودفعنا إلى تجاوز توقعاتهم
وتزويدهم بأفضل الخدمات المتقنة والقائمة على سلسلة متكاملة من الخبرات التي بنيناها خالل
سنوات عملنا في هذا المجال.

رؤيتنا
نطمح إلى تحقيق أرقام قياسية في زراعة وتصدير األشجار وأن نكون

الشركة األولى على مستوى العالم في هذا المجال من خالل تركيز جهودنا
على رفع سوية العمل االحترافي باستمرار واستهداف أسواق جديدة
وعمالء ناشطين في مبادرات التشجير والخدمات التجارية.
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رسالتنا
نود نقل شغفنا بحماية األرض إلى كل الناس ،باإلضافة إلى إتاحة
ّ
الفرصة أمام دول الخليج العربي لرؤية والتماس جمال الطبيعة في
جنوب شرق آسيا واستيرادها إلى بلدانهم بأسعار تنافسية وجودة
عالمية لدعم الغطاء األخضر وتحويل الصحراء إلى جنة.
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مايميزنا
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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خدمة عمالء احترافية وسرعة استجابة فائقة
أمانة وثقة وفق عقود وضمانات
إمكانية تسليم العمالء أشجارا ً بالكميات واألنواع واألحجام المطلوبة
التصدير من دول متعددة  :ماليزيا وتايالند ومصر والصين
شحناتنا شاملة الشحن والجمارك والنقل إلى باب المشتري
القدرة على تصدير مليون شجرة سنويا ً باألنواع واألحجام المطلوبة
زراعة اي انواع اشجار ترغبون بها وتسليمها حسب القياسات المطلوبة
خدماتنا على مدار  24ساعة.
أسلوب مهني احترافي وجودة عمل بمقاييس عالمية
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خدماتنا
نوفر لكم جميع أنواع األشجار شاملة الشحن
والجمارك والنقل إلى باب المشتل أو المشروع
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متوفر لدينا جميع انواع االشجار
Terminalia mantaly

Hibiscus tiliaceus

Terminalia ivorensis

Peltophorum inerme

Ficus altissima

Moringa peregrina

Parkinsonia aculeata

Thespesia populnea

Tamarindus indica

Azadirachta indica

Ficus religiosa

Cordia sebestena

Delonix regia

Plumeria obtusa

Acacia auriculiformis

Albizia lebbeck

Pithecellobium dulce

Cassia fistula

Callistemon vimialis

Bauhinia purpurea

Bauhinia variegata

Bombax ceiba

Brachychiton acerifolius

Callistemon citrinus

Acacia ampliceps

Ziziphus jujuba

Acacia salicina

Vachellia farnesiana

Plumeria rubra acutifolia

Dalbergia sisso

Bauhinia Variegata

Acacia pruinocarpa

Boswellia sacra

Vachellia xanthophloea

Olea europaea

Ceratonia siliqua

Callistemon viminalis

Balanites aegyptiaca

Acacia tortilis

Acacia Auriculiformis

Brachychiton populneus

Acacia aneura

Moringa Oleifera

Peltophorum Pterocarpum

Maerua Crassifolia

Terminalia Ivorensis

Hibiscus Tiliaceus

Acacia ligulata

Acacia karroo

Acacia iteaphylla

Acacia etbaica

tamarix aphylla

Prosopis cineraria

Acacia seyal

Acacia saligna

Acacia ehrenbergiana

Acacia pycnantha

Acacia nilotica

Acacia cuthbertsonii

Acacia gerrardii

Acacia farnesiana

Tabebuia
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تواصل معنا
TWENTY NINE WORLD CO.,
LTD.Level 29, Centralworld 999/9 Rama I Road,
Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330

WhatsApp : 0060166640000
Email : info@29.co.th
Website: www.29.co.th
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