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بازرگانی براتی

با هدف ایجاد سهولت در کار و خدمات برای شما 
مشتریان عزیز همواره تالش نموده ایم که بهترین 
. مسیر ها وگزینه ها را برای راحتی شما ایجاد کنیم

امید است که بتوانیم شما را راضی و از دوستان 
. ببینیمهمیشگی و در کنار مجموعه 

شما میتوانید از مشاوره های ما توسط مسول فروش 
خود که در مسیر انتخاب محصول هموار شما را 

.راهنمایی میکنند کمک بگیرید

با آرزوی بهترین های برای شما

براتیگروه بازرگانی 



فلفل سیاه نسابیدهزنجبیل قلم وسابیدهفلفل قرمز هندیزرچوبه قلم و سابیده

دارچین قلمی انواع هل هندی

ادویه های پایه



میخکغنچه چای ترشغنچه گل محمدی
گل خطمی خبازی

برگ به لیمو

خاکشیر تمیز

چای سفید سوزنی
گیاهان دارویی



مشخصات کاالنام

قلم و سابیده: نوع 

....ساسکن و انوشه و/سون استار/ چارمنار:برند
کیلویی موجود میباشد50کیسه ها به صورت  :وزن

جدید ترین تاریخ موجود در بازار: تاریخ 

کیسه های پاکتی تمیز تر و یک دست تر و بهداشتی تر میباشند:توضیحات

تناژ:موجودی

زرچوبه زرین

سابیده: نوع

.....و/توبک/ سون استار/احمر:برند 

30کیلویی تا 25وزن کیسه

بسته بندی پاکتی دوبار دوخت

تناژ:موجودی

تاریخ جدید ترین تاریخ موجود در بازار

توضیحات 

کیسه های پاکتی تمیز تر و یک دست تر و بهداشتی تر میباشند

فلفل قرمز

فلفل سیاه

فلفل سیاه دان و سابیده موجود هست

(دان)نسابیده:نوع 

.....جی تی سی /عابد خوش /سون استار:برند

پاکت و گونی کنفی:بسته بندی

کیلو میباشد50الی 60کیسه های کنفی متغیر بین :وزن

کیلویی ویتنامی میباشند25کیسه های پاکتی 

جدید ترین تاریخ موجود در بازار:تاریخ

تناژ:موجودی

:توضیحات

میل موجود میباشد در کیسه های پاکتی 6میل و 5میل و 4سایز های 

کیسه های پاکتی تمیز تر و یک دست تر و بهداشتی تر میباشند

کیسه های کنفی با برند های جی تی سی صرفا مخصوص آسیاب کردن می باشند

فلفل سیاه



مشخصات کاالنام

سیگاری/ لوله ای/ نوع گل سرخی

مشخصات

.....سون استارو /برند توبک

کیلویی 25

کیلو26ناخالص 

کارتنی 

جدید ترین تاریخ موجود در بازار

موجودی تناژ

دارچین قلم

....و/سون استار/ توبک:برند

کیلویی50وزن کیسه

(کیلویی کنفی1گرم پالستیکی و 200)نوع کیسه کنفی و پالستیکی

موجود تناژ

زنجبیل 

برند اکبر امپراتور 

سایز بنفش 

کارتنی

بسته کیلویی10بسته نیم کیلویی 20کیلویی متغیر10وزن داخل کارتن 

هل اکبر

(خرمنی)نوع   سبزبوجار شده و بوجارنشده

کیلویی25کیلویی الی 50وزن کیسه های 

درصد100درصد و 90: درصد و میزان پاک شدگی

مشهد و بردستکن سبزوار

موجودی تناژ

زیره سبز



مشخصات کاالنام

زیره سیاه 

سرت شده و بوجار شده

وزن ها بر اساس نیاز متغیر میباشد

استعالم برای اطالعات بیشتر

زیره سیاه

خراسان/ کرمانمحل

کامل غنچه 

خوش رنگ وخوش عطر

محدود: موجودی

گل محمدی غنچه 

درصد غنچه100درصد الی 50حدودا 

محدود:موجودی

چای ترش

/....توبک:برند

محدود:موجودی 

:وزن

میخک

...و  MYQ/ GTC  برند :

10کیلو و کارتنی 50کیسه کنفی :وزن 

تناژ:موجودی

هل شکسته

تمیز سرت شده و بدون سنگ ریزه 

_:وزن

تناژ:موجودی 

خاکشیر



چارت سازمانی بازرگان براتی

دکتر علی اکبر براتی مدیرعامل 

مهندس  مهدی سیوانی مدیرواحد شبکه های اجتماعی و 

هماهنگی داخلی

محمد علی  شریفیان وانبارحسابداریمدیر واحد  

محمد امین براتی واحد بازرگانی بازار یابی 



ا کاالی سفارش بتیم بازرگانی براتی همیشه و به صورت مستمر سعی در تامین از اشخاص مختلف برای مشریان خود بود اما گاها با این مشکل که کاالی ارسالی

م امروزه این توانایی دهیداداه شده متفاوت بود و همچنین بدلیل عدم تعهد دیگر تامین کنندگان ما تصمیم گرفتیم خودمان بخش تامین  را به صورت حرفه ای  انجام ب
را داریم که مشتریان خودمان را تا حد بسیار زیادی راضی نگهداریم و در راه رسیدن به موفقیت های شان همراهیشان کنیم 

توضیحات شرکتی

ت های می دانیم و تمام یفیهموره ما خودمان را جامعه ای به نماینگی مشتریان عزیز مان میدانستانیم برای همین ما خودمان را مسول تهیه انواع کاال ها با انواع ک

مدت با مشتریان مان لندآیتم های یکه مشتری درخواست کرده و توافق کردیم را برای مشتریانمان آماده و به انجام میرسانیم و از آن مهمتر ما خواستار رابطه ی ب
هستیم و تالشمان این هست در این راه مشتریانمان سود و منفعت خود را از این موضوع ببرند

توضیحات شرکتی

لغ باقی مانده مبشما میتوانید چنان چه در خرید اول هستنید از گزینه استعالم گرفتن موجودی  بار در باربری از متصدی باربری محترم و بعد از آن پرداخت

شما از موجود بودن کاالی خود مطمعن باشید 

ان محترم تریهدف ما ایجاد رضایت و حس خوب در شما در زمان خرید میباشد که با حس خوب از ما خرید کنید چون ما به فکر رابطه ای بلند مدت با شما مش
هستیم

محصوالتو کمیکیفیکنترل

معمول تریین روش  حمل ونقل وارسال بار ما از طریق باربری می باشد معموال بین دو تا پنج روز به دست شما میرسد 

دومین مسیر حمل ونقل ما شامل باربری اوتوبوس رانی است که میتواند بین شش الی بیستو چهار ساعته کاال را به باربری شهر شما برساند

سومین راه امکان بار برای شما پست مرکزی است 

پیشنهاد ما به شما ارسال بار بابار بری ویا ارسال از طریق اتوبوس است که کاال به سالمت هزینه کمتر به دست شما برسد

روش های حمل و نقل

(ارزان ترین)خروج کاال از انبار در زمان صدور پیش فاکتور زمان پرداخت نقد :1

(کمی گران)درصد از مجموع و پرداخت مابقی آن در مقابل صدور بارنامه و استعالم موجودی از باربری 20پرداخت نقدا :2

(گران)درصد از مبلغ کل و پرداخت مابقی آن در باربری شهر مشتری 30پرداخت :3

(بسیار گران)پرداخت چکی کل مبلغ : 4

یباشد فعال بودن هر کدام از این گزینه ها بسته به زمان ثبت سفارشات دارد و همچنین تصمیم هیعت مدیره می

فروش مجموعه استعالم بگیریدواحدبرای اطالع بیشتر از 

روش های پرداخت

(غیر فعال)تهران 

(فعال)مشهد 

(غیر فعال)اصفهان

مکان های فعال برای تامین کاال

کاال ها از لحاظ بهداشتی . مایشگاه کمرک در مبدا می باشند آزو دارای تمامی پرتوکل های بهداشتی و تاییده ادویه های پایهکلیه کاال های ثبت شده در این لیست 

کامال تایید شده هستند
بهداشت محصول



:سواالت متداول
چرا باید شمارا انتخاب کنیم؟-

م بدهیم دوم کاال های بهداشتی و تایید بهداشت ان چون کاال ها همگی برگه سبز دارند واز اعتبار باالیی نجاما همیشه سعی کردیم که مشتریان خود را در قیمت و کیفیت مورد نیاز آنها تامین کنیم وتمام کاال های مورد نیاز انها را گاهی واردات ا
اال ها را با سه کیفیت برای شما تامین میکنیم که و چهارم اینکه ما سعی میکنیم که بهترین خدمات تازمان ا کبرخوردار هستند وسوم اینکه ما کاالی شما را تامین میکنیم گاهی صرفا منظور از کیفیت کاال اشتباها کالی سوپر لوکس منظور میشود اما م

ترین زمان ذیافت کنید شما کافی است یک بار با ما همکاری کنید مطمعن باشید که رضایت شما اولویت دارد بهرسیدن کاال مانند هماهنگی های باربری تا اطمکینان از سالم رسیدن وبهترین زمان رسیدن کاالی شما را داریم تا شما بهترین کیفیت را با
پنجم ماتیمی از تجربه و اصول مدیریتی ورضایتی مشتری هستیم که شما را همراهی میکنیم با ارزوی بهترین ها برای شما 

شما در کجا قرار دارید؟-

میباشد46آدرس انبار ما مشهد سیدی المهدی قاعم 

مغازه فروش ما واقع در مشهد انتهای بلوار مصال می باشد 

روش های ارتباط با شما چیست؟-

:شماره های تماس در دسترس

0915091050109339453612

05133852572تلفن ثابت    +                              982189785227:فکس

شویداز واحد فروش مطلع ا درصد مبلغ کل را پرداخت نماید و مابقی را بعد از پرداخت در باربری شهر خود دریافت بکنید اما قبل از آن حتما فعال بودن این گزینه ر30بله اما مشتری محترم الزم از آیا امکان تصویه بعد از ارسال کاال میباشد؟-

شویدبله اگر مشتری محترم سابقه فعالیت با مجموعه را داشته باشد اما قبل از آن حتما فعال بودن این گزینه را از واحد فروش مطلع آیا چکی کار میکنید؟-

بار چه زمانی به دست من میرسد؟-

ساعت الی  چهار روز متفاوت است که در زمان ارسال حمل بار به شما اطالع داد خواهد شد12حدودا ارسال بار به شهر های غیری از مشهد بسته به حجم کاال و انتخاب مسیروهزینه حمل مشتری متفاوت است اما حدود 

دارنداعتبار قیمت ها بسته به دالیل مختلف است اما میانگین بین یک روز الی یک هفته کاال ها اعتبار قیمتی قیمت ها تا چه زمان اعتبار دارد؟-

کیلو گرم می باشد10حد اقل سفارش بسته به کاال متفاوت است اما بهتر است هزینه حمل را هم برای در خواست ارسال بار درنظر بگیرید حدودا حداقل سفارش چقدر میباشد؟-


