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جغرافیای فعالیت ما، سراسر جهان است!
ســال  ســی  از  بیــش  بــا  ویـــژن  کیـامهـــر 
ــران،  ــال ۱۳۶۹  در ته ــان از س ــه درخش تجرب
داشــته  فعالیــت  جهانــی  برندهــای  بــا 
صنعــت  در  برتــر  خدمــات  ارائــه  آمــاده  و 

اســت. دکوراســیون  و  نمایشــگاهی 
ــروی  ــتن نی ــار داش ــا در اختی ــرکت ب ــن ش ای
و  متعهــد  متخصــص،  مجــرب،  انســانی 
و  فنــی  توانائی هــای  حداکثــر  بکارگیــری 
و  فــراز  پــر  مهندســی در طــول ســال های 
نشــیب کشــور بــا پــای همــت در زمینــه 
اســت.  نهــاده  قــدم  متعــدد  پروژه هــای 

و  تحقیقــات  ویــژن،  کیامهــر  شــرکت 
حــل  بــرای  را  وســیعی  پژوهش هــای 
ــت  ــروز ، جه ــکالت ام ــده و مش ــائل آین مس
ــات  ــاختمان و تاسیس ــت س ــالی صنع اعت
و همــگام ســازی ایــن صنعــت بــا متدهــای 
روز دنیــا بــه انجــام رســانده اســت. ایــن 
ســخت،  گروهــی  کار  مدیــون  تالش هــا 
و  تجربــه  بــا  کارکنــان  پشــتکار  و  عالقــه 

اســت. شــرکت  متخصــص 

ــر آن  ــد ب ــره جدی ــات مدی ــال ۱۳۹۵ هی از س
شــدند تــا بــا تغییــرات بنیــادی و حفــظ 
فعالیت هــای ارزشــمند پایــه گــذار شــرکت، 
بــا درهــم شکســتن قلمــرو مرزهــای علــم، 
عمــل و جغرافیــا، گامــی بــزرگ در همــگام 
ســازی هنــر و صنعــت بــا متدهــای روز دنیــا 

ــد. بردارن



بــا  ویــژن  کیامهــر  شــرکت  اکنــون  هــم 
قدرتمنــد  شــرکای  بــا  همــکاری  و  ادغــام 
در  دنیــا،  نقــاط  اقصــی  در  خــود  تجــاری 
شــهرهای مختلــف جهــان از قبیــل: تهــران، 
اقــدام  دبــی  و  فرانکفــورت  اســتانبول، 
بــه افتتــاح شــعبه نمــوده و بــه صــورت 
تخصصــی در زمینــه غرفــه ســازی، خدمــات 
قــدرت  بــا  دکوراســیون  و  نمایشــگاهی 
ــات  ــه خدم ــر ب ــد و مفتخ ــت می نمای فعالی

اســت. ارجمنــد  مشــتریان  بــه  رســانی 
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