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بيانيــه 
 ماموريت   

    پرتــــو     
       

قابلیت ها و 
شایستگی های  
کلیــدی   
شرکت پرتو      

رویکـــردما

کار مــــــا

بازارهـای ما

مشتریان ما

ما مهندسی، ساخت و تامين قطعات داغ توربين های گازی و محصـوالت مشابه را،
با بهره گيری از منابع و فناوری های نوین، برای مشتريان حوزه نيرو، نفت و گاز و ساير 

صنايع، در بازارهای داخلی و بين المللی انجام می دهیم.

بهره گيری از منابع و فناوری های نوین

مهندسی، ساخت و تامين قطعات داغ توربين های گازی و محصوالت مشابه

بازارهای داخلی و بين المللی

مشتريان حوزه نيرو، نفت و گاز و ساير صنايع

12

قابليت مهندسی معكوس و ارتقاء و توسعه سبد محصوالت متناسب با نياز مشتريان

قابليت توليد محصوالت با قيمت رقابتی  و كيفيت مطلوب

چابكی در مهندسی و توليد

برند خوشنام با اعتبار بين المللی 

قابليت فروش محصوالت پرتو از طريق كانال های فروش مپنا
TOTAL SOLUTION در قالب 

قابليت  ارائه خدمات Fact Finding و خدمات پس از فروش 



ارزش های
  پرتــــــو     

        

چشم انداز 
شركت پرتو   
تا افق ۱۴۰۳     

داخلــی  بازارهــای  در  رهبــری 
ــای  ــر در بازاره ــوری موث و حض
ــات داغ  ــن المللی در قطعـ بيـــ
نيروگاهــي  گازی  توربين هــای 
ــه  ــر ارائ ــز ب ــا تمرك ــی ب و صنعت

محصوالت متنوع و متمايز

مشتری مــداری

نـــوآوری 

تعالــــی

ایمنـــی

مسئولیت پـــذیری 

اخــــالق

ارائه محصوالت وخدمات متنوع و متمايز
مورد نیاز بازار برق، نفت و گاز

رهبری در بازارهای داخلی

حضوری موثر در بازارهای  بين المللی

حضور موثر در بازارهای هدف
 قطعات داغ توربين های گازی

 نيروگاهی و صنعتی

حضور موثر در بازارهای هدف قطعات داغ
 توربين های گازی نيروگاهی و صنعتی

تنوع بخشی و ارتقاء در محصوالت و خدمات 

۱۶۵
میلیون یورو 
فروش کل

٪۲۲

۱۷۲

از فروش کل

نوع محصول

34



ارزش و مالی

مشتری
فرایند های داخلی

ارتقای سطح رقابت پذيری سازمان

 رشد در آمد

   خلق درآمدهاي جديد
  ارتقاء جايگاه فعلی در بازار داخل

 افزايش درآمد از صادرات

ارتقاء و توسعه سبد محصوالت و خدمات   
توسعه تكنولوژی 
نوآوری درفرآيندهای توليد

            ارتقاء بهره وری عمليات 
         حمايت از بومی سازی  زنجيره توليد سوپر آلياژ در داخل كشور    
      توسعه ظرفيت توليد     
   داخلی سازی اقالم و ماشين آالت استراتژيک و گلوگاهی        
تامين اقتصادی، پايدار، با كيفيت و به موقع اقالم استراتژيک و گلوگاهی           

ارتقای عملكرد مسئوليت اجتماعی

اعتماد و ماندگاری مشتريان

 پاسخگويی به نيازهای جامع و تكنولوژيكی مشتريان   
  كيفيت مطلوب   

   قيمت و شرايط پرداخت رقابتی  
     انعطاف پذيری در زمان و شرايط تحويل 

توسعه سيستم های تحلیلی پشتیبانی
      توسعه قابليت كارآفرينی

          تنوع بخشی و پايداری در تامين منابع مالی 

نقشه استراتژی
  شـــركت پرتو 

       نسخه ۹۸

    توسعه فرصت های درآمدی (همگون و نا همگون)
   نفوذ در بازار های هدف بين المللی از طريق ايجاد شراكت با شركت های تعميرات و نگهداری 
حفظ رهبری و توسعه بازار از طريق گسترش قابليت های بازاريابی و فروش  

رشد و یادگیری

نوآوری

تمركز بر مشتری و بازار

تعالی  و توسعه عمليات

قانونی اجتماعی

پایداری

56



دستاورد های حوزهحضـور در بازار
دانش و تکنولوژی   

78

تحویل بیش از ۱۳۰،۰۰۰ قطعه پره به مشتریان
(EOH) و کسب بیش از ۱۵ میلیون ساعت کارکرد معادل

 V94.2 ساخت پره های توربین گازی
تحــت لیسانس شــرکت زیمنس آلمــان

  SGT400  ,  Hitachi H25 تولید قطعات توربین های
 GE-F5  ,  GE-F6  ,  GE-F9  ,  GT13E2 
از طریق مهندسی معکوس و مهندسی مجدد

تولید انبوه پره های نسل جدید 
توربین های گازی به روش
SX ( Single Crystal) و 

  DS ( Directional Solidification)

صادرات محصول به کشور های اروپایی، خاورمیانه
وشرق آسیا از طریق گروه مپنا

تولید و عرضه بیش از ۱۰۰ نوع محصول در حوزه توربین گاز

فروش قطعات و ارائه مشاوره های فنی به مشتریان داخلی
و خارجی در حوزه های برق، نفت و گاز و صنعت



ارتباط با 
   مشتری

کانال های 
ارتباطــی    

910

Info@mapnablade.com و Marketing@mapnablade.com

تلفن : ۰۲۶۳۶۱۹۲۰۰۰     فکس : ۰۲۶۳۶۶۱۸۲۹۵

www.mapnablade.com

۰۹۳۸۶۱۳۸۵۸۵

www.linkedin.com/company/mapna-turbine-blade-engineering-and-manufacturing---parto

آقای مهندس نادره
مدیر استراتژی و ارتباطات 

۰۹۱۲ - ۲۵۰۷۹۱۳           ۰۲۶ - ۳۶۱۹۲۲۷۴
جهت پيگيری های ويژه و بازدید ها 

آقای مهندس آذری
معاون بازاريابی و فروش

۰۹۱۲ - ۳۰۸۵۱۴۷           ۰۲۶ - ۳۶۱۹۲۲۹۶
جهت پیگیری موارد مرتبط با فروش و خدمات مشتریان


