بسمه تعالی
مشخصات شرکت های ایرانی فعال در کشورکنیا
ردیف

نام شرکت

حوزه فعالیت

پروژه ها  /فعالیت های در حال اجرا یا اجرا شده

آدرس شرکت (مکان ،تلفن و وبگاه اینترنتی)

1

شرکت نفت جی

قیر و مشتقات نفتی

فروش محصوالت شرکت

2

دونارخزر

لوازم خانگی

افتتاح نمایشگاه دائمی فروش محصوالت دونار

نایروبی
+254-775642177
نایروبی )برج میراژ)

خزر

+254-795719961

3

پرگاس

کاشی و سرامیک

افتتاح نمایشگاه دائمی فروش محصوالت ایرانی

نایروبی ( جاده مومباسا)

4

شیرین عسل

مواد غذایی ،شیرینی و

ثبت شرکت و توزیع محصوالت در بازار کنیا

+254-796112574
نایروبی ( فروشگاه های زنجیره ای)

5

سرام (ویکتوریا

Donar Afric

+254-790349979

شکالت
فرش ماشینی

ثبت شرکت در کنیا و افتتاح شوروم در مرکز

نایروبی ( مجتمع تجاری توریورز)

تجاری Two Rivers

کارپت)

6

قدس نیرو

خدمات فنی و مهندسی

مشاور خط انتقال نفت به ارزش  1.1میلیون دالر

نایروبی

7

فراب

خدمات فنی و مهندسی (

پروژه در دست احداث نیروگاه برق آبی ترم به

+254-799869069
نایروبی

احداث نیروگاه)

ارزش  11میلیون دالر

8

شرکت زر ماکارون

مواد غذایی

فروش محصوالت شرکت در فروشگاه های
زنجیره ای

1

Mehran083@gmail.com
+254-703717260

ردیف

نام شرکت

حوزه فعالیت

پروژه ها  /فعالیت های در حال اجرا یا اجرا شده

آدرس شرکت (مکان ،تلفن و وبگاه اینترنتی)

9

Irken
International
Consultant
Bazar ltd.
&
Orkid ltd.

فرش و صنایع دستی

ثبت شرکت در کنیا

رستوران و مواد غذایی

احداث رستوران ایرانی

نایروبی
+254-733940522
Khosrojerdi57@yahoo.com

01

ART Food

کترینگ مواد غذایی

ثبت شرکت در کنیا و فعال

نایروبی
+254-7022680726
Artfoodcompanyltd@gmail.com

00

البرز کنیا

عمرانی ،راه ،آب و ساختمان

ثبت شرکت در کنیا

نایروبی

02

نقش ترسیم میالد

خدمات فنی و مهندسی

ثبت شرکت در کنیا و فعال

+254-724095532
Alborzkenya@gmail.com
نایروبی

03

NTM
Engineering
مهان

عمرانی

ثبت شرکت در کنیا و فعال

Mahan ltd.

11

شرکت charchi

صادرات

ثبت شرکت و فعال

11

کفش اسپارو

صادرات کفش و صندل

ثبت شرکت و بررسی میدانی

11

شرکت پالستیک

صادرات محصوالت پالستیکی

ثبت شرکت

+254-734808666
mhmorad@ntm.co.ke
نایروبی
+254-738349239
behroozganjvar@gmail.com
نایروبی
charchitrading@gmail.com

نیلگون
2

نایروبی

شماره

نام شرکت

حوزه فعالیت

پروژه ها  /فعالیت های در حال اجرا یا اجرا شده

آدرس شرکت (مکان ،تلفن و وبگاه اینترنتی)

17

SHAHRABI LTD

فرش

فروش فرش ایرانی در فروشگاه

نایروبی

18

PB LTD
company

راه اندازی خطوط تولید –

ثبت شرکت در کنیا

+254-713898728
husseinshahrabi@gmail.com
نایروبی
+254-738550025
R1342parsa@gmail.com

مشاوره صنعتی -صادرات و
واردات

19

Mahan Road
Ltd

راهسازی

ثبت شرکت در کنیا

نایروبی

02

PTEK KEN ltd

سازه های پیش ساخته

ثبت شرکت در کنیا

+254-7113510610
Alitehrani1980@yahoo.com
نایروبی

01

Cyrus
Petroleum,
EVA food
industry,
Trastgate,
ARAD trading

واردات مشتقات نفتی،

ثبت شرکت در کنیا و فعال

+254-706155826
rostamkhani@gmail.com
www.ptec.co
نایروبی
+254-714248741
mu.mirjafari@gmail.com

پتروشمی و پایمر /واردات مواد
غذایی /واردات مصالح
ساختمانی

3

ردیف

نام شرکت

حوزه فعالیت

پروژه ها  /فعالیت های در حال اجرا یا اجرا شده

آدرس شرکت (مکان ،تلفن و وبگاه اینترنتی)

00

مهدیس

فرش

فروش فرش ایرانی در فروشگاه

نایروبی

02

Sepyana

تولید روغن موتور

احداث شرکت و فعال

+254-707652545
amirpourhashemi@yahoo.com
نایروبی

01

ترنج

رستوران ،مواد غذایی

احداث رستوران ایرانی و فعال

+254-790555369
md@sepyana.com
نایروبی

01

SKY TRADE,
GOLTAB
MELAMIN LTD,
Nairobi
Machinery

حمل و نقل ،واردات مشتقات

تولید مالمین ،تولید موتورسیکلت و فعال

+254-724265837
toranj.ke@gmail.com
www.toranj.co.ke
نایروبی

01

Orient Imports
ltd

+254-722725958
iran_43@yahoo.com

نفتی ،تولید مالمین ،تولید
موتورسیکلت

صادرات و واردات

محصوالت غذایی

نایروبی
+254-713898728
Info@ptecltd.com
نایروبی
+254-713898728
a.ahmadi@hadishec.com

07

هدیش

عمرانی – ساخت وساز

ثبت شرکت در کنیا

08

SOMEHR

سرمایه گذاری

ثبت شرکت ( همکاری مشترک شرکت سولیکو و

نایروبی

گروه سرمایه گذاری سمیر)

+011799120109
s.maleki@topsolico.com

4

ردیف

08

09

22

نام شرکت

حوزه فعالیت

International
Petro Patleh
Parsian LTD
 Mara Orientalشرکت مدیریت صادرات استان
Diamond Group
قزوین
General Trading
LTD
DELESTA TEA
چای ( شرکت چای طال – آقای
CO. ILD
مبین
مشتقات نفتی

21

MACROTERM
LTD

20

GASHT TOUR
LTD

22

TOTAL STAR
LTD

صادرات و واردات( آقای مهدی

پروژه ها  /فعالیت های در حال اجرا یا اجرا شده

ثبت شرکت و در حال تاسیس دفتر

ثبت شرکت ،استقرار نماینده اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان قزوین و
ثبت شرکت و استقرار در شهر مومباسا
ثبت شرکت و در حال تاسیس دفتر

شاد فر)
توریسم و توریسم درمانی

ثبت شرکت و در حال تاسیس دفتر

( آقای علیرضا قاجار)
صادرات و واردات

ثبت شرکت و در حال استقرار

( مهدی رحیمیان)

5

آدرس شرکت (مکان ،تلفن و وبگاه اینترنتی)

