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درباره ما

ارزش ها

ــای  ــه ه ــر مجموع ــی از زی ــوان یک ــوروش بعن ــی ک ــای پروتئین ــرآورده ه ــرکت ف ش
گــروه ســرمایه گــذاری کــوروش، در بهــار ســال 1398 بــا نــام تجــاری 
ــت. ــی پرداخ ــای پروتئین ــرآورده ه ــواع ف ــه ان ــد و عرض ــه تولی ــال ب کیمب
ــاح  ــه اص ــان ب ــازه و آس ــالم، ت ــذای س ــد غ ــدف تولی ــا ه ــرکت ب ــن ش ای
ســفره هــای خانــواده هــا پرداختــه و تــاش نمــوده تــا عــاوه بــر 
ــد. ــرار ده ــود ق ــای خ ــت ه ــرلوحه فعالی ــت را س ــی، کیفی ــوع محصول تن
ــته اســت  ــکاران توانس ــاش هم ــر ت ــه ب ــا تکی ــروز ب ــا ام ــال ت ــواده کیمب خان
طیــف وســیعی از غذاهــای آمــاده و نیمــه آمــاده، ماهــی و میگــو و همچنیــن 
ــد. ــرار ده ــدگان ق ــرف کنن ــار مص ــد و در اختی ــاس را تولی ــیس و کالب سوس

تمــام کارکنــان شــرکت فــرآورده هــای پروتئینــی کــوروش، بــر اســاس اهــداف 
و وظایــف انســانی، بشردوســتانه، مهــرورزی، تکریــم مــردم و ســامت 
ــز در  ــردم عزی ــرای م ــالم ب ــی س ــوع غذای ــاد تن ــتای ایج ــا، در راس ــان ه انس
راســتای تعالیــم انســان ســاز دیــن مبیــن اســام، بــا ایمــان بــه اراده خداونــد 

بخشــنده ی مهربــان، بــه اصــول اخاقــی ذیــل پایبنــد مــی باشــند:

   بــاور بــه فرهنــگ دینــی و ملــی و پیــروی از آن در راســتای تهیــه ی غــذای 
حــال و ســالم و عرضــه ی آن بــه تمــام مناطــق کشــور عزیزمــان ایــران، بــه 

طــوری کــه بــرای آحــاد جامعــه قابــل دسترســی و مصــرف باشــد.
ــاب  ــر همــه ی مــردم، اعــم از همــکاران، ارب ــرام در براب    رعایــت ادب و احت
رجــوع و بــه ویــژه پیشکســوتان و همچنیــن دارا بــودن روحیــه ی نقدپذیری، 

پاســخگویی، مســئولیت پذیــری و اعتمــاد متقابــل.
ــز از  ــط اداری و پرهی ــررات و ضواب ــن و مق ــل قوانی ــرای کام ــت و اج    رعای

ــغلی. ــتفاده ی ش ــض و سوءاس تبعی
   تــاش در راســتای ارتقــا ســطح کیفــی غــذای خانــواده هــا بــا بهــره گیــری 

از تــاش و علــم همــکاران.
   احترام به زمان مردم و وقت شناســی .

   رســیدگی سریع و به موقع .
ــر و        ــراف و تبذی ــری از اس ــات و جلوگی ــع و امکان ــه از مناب ــتفاده بهین    اس

ــی. ــه جوی ــول صرف ــت اص رعای



چشــم انــداز اصلــی شــرکت فــرآورده هــای پروتئینــی کــوروش ایــن 
اســت کــه در کوتــاه تریــن زمــان، بــه بــزرگ تریــن شــرکت تولیــد 
ــود. ــل ش ــه تبدی ــطح خاورمیان ــی در س ــای پروتئین ــرآورده ه ــده ی ف کنن

یکــی از اهــداف مهــم فــرآورده هــای پروتئینی کــوروش، بــه کارگیــری روش هایی 
در جهــت افزایــش رضایــت مصــرف کننــدگان اســت، مــا بــر ایــن باورهســتیم 
کــه بایــد تمــام تــوان خــود را بــه جهــت تامیــن رضایــت، ســامت و بهداشــت 
ــای  ــا ارتق ــا ب ــم ت ــاخته ای ــد س ــود را متعه ــا خ ــم. م ــاص دهی ــه اختص جامع
مــداوم اهــداف شــرکت بــرای مشــتریان، کارکنــان و جامعــه مفیــد واقع شــویم. 

بــرای ایــن مهــم اهــداف زیــر را در نظــر داریــم :

   برنــد برتــر؛ بهتریــن برنــد در صنعــت تولیــد انــواع فــرآورده هــای پروتئینــی.

   ســود دهــی بــا روش بــرد، بــرد؛ مشــتریان راضــی و کســب و کار ســودآور.

ــرآورده هــای  ــده ف ــد کنن ــی تولی ــن کمپان ــه ای تری ــودن؛ حرف ــه ای ب    حرف
ــه. ــی درخاورمیان پروتئین

   توزیــع وســیع ؛ بــزرگ تریــن زنجیــره توزیــع مــواد زیــر صفــری و بــاال صفــری 
ــر کشور. در سراس

   توســعه تجــارت ؛ گــردش مثبــت پــول بــرای راه انــدازی و توســعه مشــاغل جدید.

چشم انداز

اهداف ما 



کد محصول:

وزن

انقضاء
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نان نیمه آماده پیتزا

480 گرم

نایلون

14 عدد

6 ماه

ترکیبات: آرد گندم، خمیر مایه، بهبود دهنده،
نمک طعام، شکر، روغن، آب

BAKE

4 عدد

110506012
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