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درباره ما

About us
With more than a decade of experience in supplying the
goods required by the industry, Hyperbearing understands
the gap in information transparency and doubts about
the authenticity of the goods and tries to eliminate these
complications.
Due to the special situation of the country and consequently
the economic bottleneck of industries, we in Hyperbearing
try to provide quality bearings at a reasonable price for the
end consumer. In supplying items, we have not forgotten
to pay attention to the product grade and try to reduce the
maintenance costs of industrial equipment by focusing on
supplying products manufactured in Japan and Eastern
Europe that have a longer durability and longevity than
their other products.
From our point of view, the customer is the main beneficiary
in the hyperbearing.

با تجربه یک دهه تامین کاالی مورد نیاز صنعت ،خالء موجود در خصوص عدم

شفافیت اطالعات و تشکیک در خصوص اصالت کاال را درک کرده و در تالش است به رفع عارضههای مذکور
بپردازد.
با توجه به وضعیت خاص کشور و به تبع آن تنگنای اقتصادی صنایع ،ما در مجموعه
تالش میکنیم تا بیرینگهای مرغوب را با قیمتی مناسب برای مصرفکننده نهایی تامین نماییم .ما در
تامین اقالم ،توجه به گرید محصول را از یاد نبرد هایم و تالش میکنیم با تمرکز بر تامین محصوالت تولید شده
در ژاپن و اروپای شرقی که از دوام و طول عمر باالتری نسبت به سایر محصوالت همرده خود برخوردار هستند،
از هزینههای نگهداشت تجهیزات صنایع بکاهیم.
از نگاه ما در مجموعه

 ،مشتری ذینفع اصلی محسوب میشود .ما در تالشیم با ارائه

خدمات مشاوره فنی گامی در راستای توانمندسازی دانشی مشتری برداریم و او را یاری کنیم تا با ارتقا دانش
فنی ،نیاز واقعی خود را بهروزآوری نموده و آن را برآورده سازد و از این طریق تجربهای جذاب از همکاری بلند
مدت با تامینکننده را تجربه نماید.
ما در مجموعه

به مصرفکننده اطمینان میدهیم کاالی اصلی را ،بدون واسطه و با

حداقل زمان تامین نماییم.
بر این اساس مشتری به عنوان ذینفع اصلی ما میتواند تا هفت روز پس از خرید ،محصوالت را مرجوع نماید.
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این امتیاز برای مشتری یعنی ،ما به کیفیت و اصالت محصوالت ایمان داریم.
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OUR MISSION
Hyperbearing is an agile and reputable group
that imports, supplies and distributes all types of
bearings required by industries throughout the
country and seeks to gain the trust and satisfaction
of customers by using its pure processes.
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ماموریت ما
مجموعهای است چابک و معتبر که به
 تامین و توزیع انواع بیرینگهای مورد نیاز صنایع در سراسر،واردات
کشور میپردازد و با بهرهگیری از فرآیندهای ناب خود بدنبال جلب
.اعتماد و رضایت مشتریان میباشد

HyperBearing | 04

HyperBearing
Ball & Roller Bearings Supplier

OUR MISSION
Hyperbearing is an agile and reputable group
that imports, supplies and distributes all types of
bearings required by industries throughout the
country and seeks to gain the trust and satisfaction
of customers by using its pure processes.

03 | HyperBearing

ماموریت ما
مجموعهای است چابک و معتبر که به
 تامین و توزیع انواع بیرینگهای مورد نیاز صنایع در سراسر،واردات
کشور میپردازد و با بهرهگیری از فرآیندهای ناب خود بدنبال جلب
.اعتماد و رضایت مشتریان میباشد

HyperBearing | 04

OUR VALUES
Respecting customer with the principle of honesty
and transparency: You do not hear lies from us.
Adding value to long-term cooperation: We are not
brokers.
Helping better maintenance of industries’ equipment
by providing quality parts and improving technical
knowledge: We consider your equipment as our
property.
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Head Office & Company

ارزشهای ما
: احترام به مشتری با رعایت اصل صداقت و شفافیت.از ما دروغ نمیشنوید
: ایجاد ارزشافزوده در همکاری بلند مدت.ما دالل نیستیم
 کمک به نگهداشت هرچه بهتر تجهیزات صنایع از:طریق تامین قطعات مرغوب و ارتقاء دانش فنی
.تجهیزات شما را دارایی خود میدانیم

4  طبقه22  خیابان شهید لطیفی پالک، میدان اختیاریه:آدرس
021-26473395 : تلفکس021-22568358 :تلفن
0912-1541232 : سیگنال/تلگرام/ واتساپ/همراه
info@hyperbearing.com : ایمیلwww.hyperbearing.com :سایت
@Hyperbearing :اینستاگرام
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