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شركــــة الهــــدى
لتصدير افضل المنتجات التركية



من نحن
 الهــدى هــي شــركة تركيــه  ناطقــه بالعربيــه  تمــارس األعمــال التجاريــة
ــن ــن الذي ــم مــن أفضــل الموردي ــز وُتدَع ــا . ترغــب فــى التمي  فــى تركي

. ليس لهم مثيل فى األسواق التركية
 يتمتــع مديــرو شــركة الهــدى بخبــرة  و عالقــات صناعيــة مشــتركة  فــي
 العمــل مــع صانعــي القــرار الرفيعــي المســتوى مــن مختلــف الصناعــات

. في تركيا
 نعمــل فــي مجــال التصديــر مــن تركيــا إلــى جميــع أنحــاء العالــم  . نوفــر
ــة أو ــت تركي ــال العميــل مــن منتجــات ســواء كان  كل مــا يخطــر علــى ب
ــزه جــدا و ــه متوفــره بالســوق التركــي . و بأســعار ممي ــاراكات عالمي  م

. براحه تامه للعميل  وبوضوح تام



مـنـتـجـــاتـنـا

-منتجات التنظيف

-مناديل حمام و مطبخ و يد

 -طعام و رمل للكالب و القطط

-ادوات صحية و شفرات حالقة

 -معطرات الجو و الجسم

-الشامبوهات

-قسم االطفال

 اطقم كاسات و صحون زجاج و
سيراميك



 نوفــر لكــم كل مــا يخــص مــواد النظافــه  الخاصــه باألســطح و ســائل الجلــي و
 مــواد خاصــه لتنظيــف رضاعــات األطفــال و مســاحيق الغســيل و معطــرات
  الغســيل و إلــخ .. ذات الجــوده العاليــه جــدا ســواء كانــت تركيــه أو مــاركات عالميه
اللغــه بأســعار مميــزه جــدا مــع إمكانيــه وضــع ملصقــات حســب   أخــرى و 

. المطلوبه سواء كانت عربيه أو إنجليزيه أو غيرها





و حمــام   مناديــل 
 مطبخ  ومناديل يد

 مناديل مبلله و معقمه

 الورقيــات عالــم كبيــر جــدا  و متنــوع و لكــن نحــن نوفــر لكــم أجــود األنــواع بأقــل
 األســعار ســواء للجــوده ذات الطبقتيــن أو الثالثــه  و توفيــر الممســحه الســحريه

 ( الفوطه السحريه ) األلمانيه ذات الجوده العاليه جدا

 جميــع أنــواع المناديــل المبللــه و أفخــم المــاركات التركيــه و العالميــه  يمكننــا
توفيرها من مصادر متعدده و بأسعار مميزه جدا



 الهــدى هــي شــركة تركيــه  ناطقــه بالعربيــه  تمــارس األعمــال التجاريــة
ــن ــن الذي ــم مــن أفضــل الموردي ــز وُتدَع ــا . ترغــب فــى التمي  فــى تركي

. ليس لهم مثيل فى األسواق التركية
 يتمتــع مديــرو شــركة الهــدى بخبــرة  و عالقــات صناعيــة مشــتركة  فــي
 العمــل مــع صانعــي القــرار الرفيعــي المســتوى مــن مختلــف الصناعــات

. في تركيا
 نعمــل فــي مجــال التصديــر مــن تركيــا إلــى جميــع أنحــاء العالــم  . نوفــر
ــة أو ــت تركي ــال العميــل مــن منتجــات ســواء كان  كل مــا يخطــر علــى ب
ــزه جــدا و ــه متوفــره بالســوق التركــي . و بأســعار ممي ــاراكات عالمي  م

. براحه تامه للعميل  وبوضوح تام



 طعام ورمل
للكالب و القطط

 نوفــر كل مــا تحتاجــه مــن طعــام للقطــط و الــكالب المنزليــه
 و توفيــر رمــل القطــط ذات الجــوده العاليــه جــدا و إمتصــاص

قوي  و بدون غبار





 أدوات صحيه و
 شفرات حالقه

 نوفــر لكــم فــي شــركة الهــدى  كل مــا يخــص األدوات الصحيــه و
 الفــوط النســائيه و رغــوات الحالقــه و معقمــات الفــم و معجــون
و المشــهوره  و  الكبيــره  العالميــه  المــاركات  مــن   األســنان  

 الماركات التركيه  بأسعار مميزه جدا





معطرات الجو
و الجسم 
و الكلونيا

 جميــع أنــواع معطــرات الجــو و المفــارش و الجســم  و
  الشــموع الفواحــه   بأجــود األنــواع ذات الراوئــح الرائعــه

نوفرها لكم بأسعار منافسه جدا
 و الكلونيــا بنســبة كحــول ٨٠٪ صاحبــة التعقيــم القــوي

 . و الفعال





الشامبوهات

 جميع انواع
 الشامبوهات التركيه

 و العالميه بأسعار
 مناسبه و و بالكميه

 المطلوبه





 أطقم كاسات و صحون
 زجاج و سيراميك

 تشكيله واسعه جدا من أطقم الصحون و الكاسات  السراميك
 و الزجاج  وإمكانية توفير كل ما يلزم حسب الطلب



 مواد حفظ و تغليف األطعمه و
أكياس القمامه

البطاريات

 جميع أنواع أكياس حفظ الطعام و نايلون التغليف وورق الخبيز  إضافه
 ألكياس رمل القطط  و أكياس القمامه المعطره  بجميع المقاسات

 بجوده عاليه جدا

 توفير جميع انواع البطاريات من الماركات العالمررريه المشهوره , بطاريات
 ريموت بطاريات ساعه بطاريات ألعاب



قسم االطفال
 نوفر لكم جميع األدوات التي

 تخص االطفال







 ان كل ما هو مذكور هو جزء بسيط مما يمكن توفيره لكم ، فنحن
جاهزون لتوفير كل ما يلزمكم بالسرعه الممكنه و باقل التكاليف
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