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Under the patronage of:
The Egyptian Cabinet of Ministers
The Ministry of Trade & Industry

تحت رعاية:
رئاسة مجلس الوزراء المصري 

ووزارة التجارة والصناعة

His Excellency, Sherif Ismail, Prime Minister of Egypt
معالي رئيس مجلس الوزراء المصري - مهندس شريف إسماعيل

تشجعًيا من الحكومة المصرية واهتماًما بزيادة تعارف وتوثيق العالقات بين المؤسسات والشركات المصرية والصينية والعالمية 
وتعزيز دعم التعاون بينهم، وأيًضا إلى خلق فرص استثمار وتجارة وتصنيع مشتركة بين الشركات المصرية والشركات الصينية 
والعالمية، وافق معالي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على وضع المعرض تحت رعايته ورعاية رئاسة مجلس 

الوزراء، كما وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على وضع المعرض تحت رعاية الوزارة.
متمنيين نجاح المعرض وتحقيق لألهداف المرجوة منه.

The Egyptian government encourages and pays great attention to the increase in establishment 
and consolidation of relations among the Egyptian, Chinese and global institutions and corporations.

The Egyptian government supports the cooperation between them and seeks new tripartite 
investments, trade and manufacturing opportunities among the Egyptian, Chinese and global 
corporations.

As Prime Minister, I, Sherif Ismael, approve of this exhibition under my patronage and the 
Minister of Trade and Industry, Tareq Qabil, joins me in also offering patronage to this exhibition.

We hope you a successful and fruitful exhibition.
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Welcome المحتويات
Distinguished Exhibitors and Visitors,

Welcome to the RT Imaging Summit & Expo—EMEA 2018!
Following the success of our fi rst expo Cairo last year, this 

event moves to an even greater level in the EMEA region in 
2018 organized by Recycling Times Corporation & ECTEC.

It is well recognized that the EMEA market has the 
greatest growth potential in the world. Most of countries in 
the region have emerging economies and are at the starting 
or accelerating stage of industrialization and urbanization. 
The "One Belt and One Road" initiative proposed by China 
provides a rare opportunity for economic development with 
the EMEA, especially the imaging industry.

This year, we have extended the industry summit with 
additional speakers and topics throughout both days. You can 
capture insights into the hottest industry topics, market trends, 
business model innovations and marketing skills from nine 
elites from Europe, the USA, China, Australia and Africa.

You will be surrounded by professional, leading 
manufacturers, remanufacturers, suppliers, industrial pioneers 
and other copier and printing supplies experts. It is a great 
platform for you to meet partners, reach target groups, network 
with peers and place orders. All these just for helping you and 
your business to thrive.

As the only dedicated Offi ce Imaging Exhibition in EMEA 
region, RTISE—EMEA in Cairo has received support from the 
Egyptian government. His Excellency, Sherif Ismail, Prime 
Minister of Egypt has offi cially agreed to list RTISE—EMEA 
2018 under the patronage of the Cabinet of Ministers.

In addition to the EMEA region, numerous opportunities 
exist around the world. The RT Imaging Summit & Expo—
Americas 2018 will take place in Cancun, Mexico on May 
24-25, 2018 and the RemaxWorld Summit & Expo will take 
place in Zhuhai, China—the Print Consumables Capital of the 
World—on October 18-20, 2018. Don’t miss out!

Thank you for attending the event! We hope you will have 
a fruitful business trip in Cairo.

العارضين والزائرين المميزين

مرحًبا بكم في معرض ومؤتمر أر تي لتكنولوجيا ومستهلكات الطباعة واألحبار 
- أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 2018. بعد نجاح معرضنا األول في القاهرة 

العام الماضي، أتى هذا الحدث ليكون على أعلى مستوى في أوروبا والشرق 
األوسط وإفريقيا في 2018، بتنظيم مجموعة Recycling Times  والمركز 

المصري الصيني للتكنولوجيا والمعارض. من المعروف أن أسواق أوروبا 
والشرق األوسط وإفريقيا يتمتعوا بأكبر إمكانيات نمو في العالم. وتتمتع أغلب 
الدول في تلك المنطقة باقتصاديات ناشئة، كما تبدأ حالًيا في مرحلة البداية أو 

في مراحل متالحقة من التصنيع والتحضر. "حزام واحد وطريق واحد" مبادرة 
أطلقتها الصين توفر فرصة نادرة للتنمية االقتصادية في سوق أوروبا والشرق 

األوسط وإفريقيا، وخاصة في مجال صناعة الطباعة والتصوير.
في هذا العام، توسعنا في مؤتمر الصناعة عن طريق إضافة متحدثين جدد ومناقشة 

موضوعات أكثر على مدار أيام المعرض. فيمكنك إلقاء نظرة على موضوعات 
الصناعة الهامة واتجاهات السوق وإبداعات نماذج األعمال ومهارات التسويق من 

9 من ُنَخب الصناعة من أوروبا والواليات المتحدة وأستراليا وإفريقيا. وستكون 
ُمحاًطا بمجموعة من المهنيين وكبار المصَنعين ومعيدي التصنيع والموردين 

ورواد الصناعة وخبراء آخرون في مجال مستلزمات التصوير والطباعة. فهو 
منصة كبيرة تتيح لك فرصة االلتقاء بشركاء جدد والوصول إلى الفئات المستهدفة 

والتواصل مع أفراد الصناعة وتقديم طلبيات الشراء. كل هذا بهدف مساعدتك ومن 
أجل إزدهار عملك.

وألن معرض ومؤتمر أر تي لتكنولوجيا ومستهلكات الطباعة واألحبار هو الوحيد 
المتخصص في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا والُمقام في القاهرة، فقد حصل 
على دعم الحكومة المصرية. حيث وافق معالي رئيس مجلس الوزراء المصري 

"المهندس شريف إسماعيل" رسمًيا على وضع المعرض تحت رعاية مجلس 
الوزراء.

باإلضافة إلى منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا، يوجد العديد من الفرص 
األخرى حول العالم. وسيقام معرض ومؤتمر أر تي – األمريكتين في كانكون 

بالمكسيك في 24 و25 مايو 2018، وسيقام معرض ومؤتمر ريماكس ورلد في 
تچوخاى بالصين –والتي تعد عاصمة مستلزمات الطباعة المتوافقة في العالم– من 

18 إلى 20 أكتوبر 2018. ال يفوتك حضورهم!
نشكركم علي حضور هذا الحدث! ونتمنى لكم رحلة عمل موفقة في القاهرة.

Tony Lee, Chairman
Recycling Times Group

توني لي، رئيس مجلس إدارة 
المجموعة

Recycling Times مجموعة

ديفيد جيبونز، المدير
Recycling Times مجموعة

محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة 
المركز المصري الصيني للتكنولوجيا 

والمعارض

مهندس مجدي سفاري، رئيس مجلس اإلدارة
جمعية رجال األعمال

فيكتوريا تچاو، مساعد المدير ومدير المشروع
 Recycling Times Media مجموعة

David Gibbons, Director
Recycling Times Group

Mohamed Maher, Chairman
Egypt China Technology and 

Exhibitions Center

Magdy Safari, Chairman & Engineer
B.M.A (Business Men’s Association)

Victoria Zhao, Director Assistant & 
Project Manager

Recycling Times Media Corporation
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المحتويات

Recycling Times Media Corporation

Egypt China Technology and Exhibitions Center

Recycling Times Media Corporation

المركز المصري الصيني للتكنولوجيا والمعارض

Organizers: المنظمين

برعاية حكومية:

برعاية:

RT Imaging Summit & Expo—EMEA 2018

Date: March 22-23, 2018

Venue: InterContinental Hotel Citystars, Cairo, Egypt

Sponsor:
Zhuhai Jialianxin Imaging Products Co., Ltd

معرض ومؤتمر أر تي لتكنولوجيا ومستهلكات الطباعة واألحبار 2018

التاريخ: 22- 23 مارس 2018
ا

لمكان: فندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز القاهرة

برعاية:
شركة تچوخاي چيا ليانشين المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير

The Egyptian Cabinet of Ministers

Ministry of Trade & Industry

Under the Patronage of:

Proudly Supported by:

People’s Government of Xiangzhou District, Zhuhai

Zhuhai Bureau of Commerce 

Zhuhai Convention & Expo. Bureau

Business Men’s Association

Association of Copying Machines Importers

رئاسة مجلس الوزراء المصري

وزارة التجارة والصناعة

الحكومة الشعبية لمقاطعة شيانغتچو، تچوخاي

مكتب تچوخاي للمؤتمرات والمعارض

المكتب التجاري بمدينة تچوخاي

جمعية رجال األعمال

جمعية مستوردي ماكينات النسخ والتصوير
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Day 1  March 22
Session Topic Speaker Title/Company

Event House Keeping and Welcome David Gibbons RT Media

1 EMEA Printer & Copier Trends: What’s Hot and What’s Not Ahmed Sultan Big Data Egypt

2 How to Make Money from Printing Consumables Christian Pepper LD Products

3 OPEN MIKE FORUM 1: 
What Have You Found to Be the Key to Running a Successful Business?

Buffet Lunch

4 New Opportunities to Prosper in the Imaging Industry in the EMEA Mark Dawson Internet Of Printing BV

5 Panel Discussion: How Can a Franchise Business Model Make a 
Better Business for You?

Harry Stoubos, 
Ashish Nagewadia Cartridge World

6 Using the Internet to Drive Your Imaging Business Zoltan Matyas WTA

7 OPEN MIKE FORUM 2: 
Is There a Future in the Consumables Industry in the EMEA?

Cocktail Function 

RT Imaging Summit—EMEA
New Opportunities in New Markets

Day 2 March 23

Session Topic Speaker Title/Company

Event House Keeping and Welcome David Gibbons RT Media

1 3D Printing Technologies for Food Fabrication-A New Way of Food 
Customization Magdy Safari Copier Association

2 Remanufactured vs Newbuilt Printer Cartridges: Pitfalls and 
Opportunities Christian Pepper LD Products

3 OPEN MIKE FORUM 3: 
OEMs and the Aftermarket: Threats and Opportunities for Copier and Printer Businesses

Buffet Lunch

4 Opportunities in 3D Printing Yehia Khater Laser Star/3D Shop

5 Moving from a Transactional to a Contractual Business Model in 
Order to Keep Your Customers

Przemysław 
Kowalski, Krzysztof 
Serwatka

Princity/THI

6 OPEN MIKE FORUM 4: 
Dealing with Fraud, Fakes, Clones and Counterfeits in the EMEA

please note the timetable is subject to updates and last minute change
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اليوم األول 22 مارس
المنصب/الشركة المتحدثون العنوان الجلسة

RT Media ديفيد جيبونز التمهيد والترحيب

بيج داتا إيجبت أحمد سلطان صيحات ماكينات النسخ والتصوير فى أوروبا والشرق األوسط وشمال إفريقيا: ماهو 
ساخن وماهو غير ذلك 1

LD Products كريستيان بيبر كيف تجني المال من العمل في المستلزمات المتوافقة؟ 2

منتدى حوار مفتوح 1:
من خالل خبرتك، ما هو السر في إدارة العمل الناجح ؟                                                                      3

بوفيه الغذاء

Internet Of Printing BV مارك داوسون فرص جديدة الزدهار صناعة الطباعة والتصوير في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا. 4

كارتريدج ورلد هاري ستوبون،    أشيش 
ناجيواديا

نقاش مائدة مستديرة: كيف يمكن لنموذج عمل الفرانشايز (االمتياز التجاري) أن يحسن من 
عملك؟ 5

WTA زولطان ماتياس استخدام اإلنترنت من أجل تحسين عملك في مجال الطباعة والتصوير 6

                                                                                                                                   :2 منتدى حوار مفتوح  
هل يوجد مستقبل لصناعة المستلزمات  المتوافقة في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا؟                     7

حفلة كوكتيل

مؤتمر أر تي لتكنولوجيا ومستهلكات الطباعة واألحبار
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

فرص جديدة في أسواق جديدة

برجاء العلم أن الجدول قابل للتعديل والتغيير في اللحظات األخيرة

سرام 23 يناثلا مويلا

المنصب/الشركة المتحدثون الموضوع الجلسة

RT Media ديفيد جيبونز التمهيد والترحيب 

جمعية رجال األعمال مجدي سفاري تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد لتصنيع األغذية - طريقة جديدة لتشكيل الطعام  1

LD Products كريستيان بيبر خراطيش الطباعة معادة التصنيع مقابل الجديدة التصنيع: العيوب والمميزات 2

منتدى نقاش مفتوح 3:
صناعة المعدات األصلية ومستلزمات التشغيل المتوافقة: التهديدات والفرص للعمل في مجال ماكينات التصوير والطباعة                                                                                                                        3

بوفيه الغذاء

ليزر ستار يحيى خاطر ليزر ستار/ ثري دي شوب 4

Princity/THI برزيميسلو كوالسكي، 
كرزيستوف سيرواتكا التحول من نموذج العمل التجاري إلى العمل التعاقدي للمحافظة على عمالئك 5

منتدى نقاش مفتوح 4:
كيفية التعامل مع االحتيال والتزوير والتقليد والتزييف في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 6
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Speaker Profi le تعريف بالمتحدثين
Harry Stoubos
Global Chief Development Offi cer of Cartridge 
World

Harry Stoubos joined Cartridge World in 2009. His role 
with Cartridge World is multi-facet in building Cartridge 
World's brand and business model. He is responsible for 
building Cartridge World's brand presence throughout 
the world as a global leader in the printer and printing 
consumables industry. He brings a wealth of commercial 
and marketing experience within the corporate, retail 
and SME sectors across Australia and Asia. He has 
successfully appointed Master Franchisee for CW in key 
markets of Europe, Latin America, Africa, Middle East, 
and Asia. 

Topic: How Can a Franchise Business Model Make a 
Better Business for You?

Ahmed Sultan
EMEA Consumables Sales Expert

Ahmed Sultan manages a company with more than 
100 years of combined experience in multinational 
organizations, printing solutions providers, supplies & 
services. He was with Xerox Egypt for 18 years with 
his most recent experience as the head of Supplies. He 
was the man who launched XRC “Xerox Replacement 
Cartridge” in Egypt, and helped Xerox Egypt became # 
3 for Xerox worldwide. Now he owns and manages Big 
Data Egypt for Systems, turning over millions of dollars 
each year in paper, equipments and printer supplies.

Topic: EMEA Printer & Copier Trends: What’s Hot and 
What’s Not

Christian Pepper
President of LD Products Channel Partner 
Division

LD Products is the world’s largest online aftermarket 
consumable retailer. More than 22 years in the 
imaging industry, he has previously held executive and 
management positions at Lexmark, his own company 
Printersdirect (Europe, USA) and LMI Solutions. He 
is a frequent contributor to trade publications and an 
engaging speaker on a wide range of topics, such as 
consumable aftermarket trends, digital marketing and 
consultative sales strategies.

Topic 1: How to Make Money from Printing 
Consumables?
Topic 2:Remanufactured vs Newbuilt Printer Cartridges: 
Pitfalls and Opportunities

هاري ستوبوس
كبير موظفي شئون التنمية الدولية في كارتريدج ورلد

بدأ هاري العمل في كارتريدج ورلد عام 2009. ويلعب دورا متعدد 
األوجه داخل الشركة في بناء عالمتها التجارية وفي نموذج األعمال. 
فهو مسئول عن بناء العالمة التجارية لـ "كارتريدج ورلد" ووجودها 

كشركة رائدة في العالم في مجال صناعة الطابعات ومستلزمات 
الطباعة. وقد نقل للشركة ولقطاعات البيع بالتجزئة وللشركات 

الصغيرة والمتوسطة في أستراليا وآسيا خبرته التجارية والتسويقية 
الهائلة. وقد نجح في الحصول على امتياز ماستر فرانشايز لـ "سي 

دبليو" في أسواق رئيسية بأوروبا وأمريكا الالتينية وإفريقيا والشرق 
األوسط وآسيا.

الموضوع: كيف يمكن لنموذج عمل الفرانشايز (االمتياز التجاري) 
أن يحسن من عملك؟

أحمد سلطان
خبير مستلزمات اإلنتاج فى أوروبا والشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

أحمد سلطان يدير شركة تمتلك أكثر من 100 عام من الخبرة 
المشتركة فى المنظمات المتعددة الجنسيات، مقدمى حلول الطباعة، 

التوريدات والخدمات. لقد كان يعمل مع زيروكس مصر لمدة 18 
عاما مع خبراته القريبة كرئيس للتوريدات. لقد كان الرجل الذى 

أطلق برنامج
 " زيروكس إلستبدال علب األحبار" فى مصر، وساعد زيروكس 

مصر أن تصبح رقم 3 لزيروكس حول العالم. اآلن هو يمتلك ويدير 
بيج داتا إيجيبت لألنظمة، بماليين الدوالرات سنويا فى الورق، 

المعدات ومستلزمات الطباعة.

الموضوع: صيحات ماكينات النسخ والتصوير فى أوروبا والشرق 
األوسط وشمال إفريقيا: ماهو ساخن وماهو غير ذلك

كرستيان بيبر
رئيس شركة منتجات إل دي

شركة منتجات إل دي هي أكبر شركة بيع تجزئة للمستلزمات 
المتوافقة. بأكثر من 22 عام من الخبرة في صناعة الطباعة 
والتصوير، تقلد من قبل مناصب تنفيذية وإدارية في شركة 

"ليكسمارك، وفي شركته الخاصة برينترسديركت (أوروبا والواليات 
المتحدة األمريكية) وشركة "إل إم أي للحلول". وهو مشارك دائم 

في النشرات التجارية ومتحدث متمرس في مجموعة واسعة من 
الموضوعات مثل العالمات التجارية في مجال المستلزمات المتوافقة 

والتسويق اإللكتروني واستشارات حول استراتيجيات البيع.

الموضوع 1: كيف تجني المال من العمل في المستلزمات المتوافقة؟
الموضوع 2: خراطيش الطباعة معادة التصنيع مقابل الجديدة 

التصنيع: العيوب والمميزات
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Mark Dawson
Founder of Internet Of Printing BV

Mark Dawson is a 25-year veteran of the printer supplies 
market with a deep understanding of the EMEA market. 
He founded Internet Of Printing BV to help supplies 
resellers fi nd new revenue streams and optimize 
margins. He has previously held senior positions at 
Micro Solutions Enterprises and Clover Imaging Group 
and is a frequent speaker at industry events and regular 
contributor to industry trade publications.

Topic: New Opportunities to Prosper in the Imaging 
Industry in the EMEA

Krzysztof Serwatka
CTO & Co-founder of PrinCity

Krzysztof Serwatka has over 8 years of experience in the 
printing industry. He is one of the software developers 
who created PrinCity - an intelligent management system, 
designed for all printers, copiers and multifunctional 
devices. He is a qualifi ed specialist in print solutions and 
programming, and combining these two areas allows him 
to create the best solutions for clients.

Topic: Moving from a Transactional to a Contractual 
Business Model in Order to Keep Your Customers

مارك داوسون
مؤسس شركة إنترنت للطباعة بي في

مارك داوسون هو شخص متمرس لمدة 25 سنة في مجال سوق 
أدوات الطباعة، ويمتاز بفهم دقيق ألسواق أوروبا والشرق األوسط 

وإفريقيا. وهو مؤسس شركة "إنترنت للطباعة بي في" والتي 
تهدف إلى مساعدة الموزعين في إيجاد تدفقات أرباح جديدة وتحقيق 

االستفادة المثلى. وقد تقلد سابًقا مناصب عليا في شركات ميكرو 
للحلول ومجموعة كلوفر للتصوير، فضًال عن كونه متحدث دائم في 

الفعاليات الصناعية، ومشارك دائم في النشرات التجارية.

الموضوع:  فرص جديدة الزدهار صناعة الطباعة والتصوير في 
أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.

كرسزتوف سيرواتكا
المدير التنفيذي التقني و مؤسس مشارك لشركة برينسيتي

يتمتع كرسزتوفسيرواتكا بخبرة أكثر من 8 سنوات في مجال صناعة 
الطباعة. وهو أحد مطورى البرمجيات، والذي أنشأ شركة برنسيتي 
التي تعد نظام إدارة ذكي مصمم ليناسب جميع الطابعات وماكينات 

التصوير واألجهزة متعددة المهام. فهو شخص متخصص وكفء في 
مجال حلول الطباعة والبرمجة، ومن َثم ُيسمح له مزج المجالين مًعا 

بابتكار أفضل حلول تناسب العمالء.

الموضوع: التحول من نموذج العمل التجاري إلى العمل التعاقدي 
للمحافظة على عمالئك

Przemysław Kowalski
MPS Sales Director of THI

Przemek Kowalski has 15 years of experience in imaging 
industry and great know-how about MPS market. He 
possesses wide knowledge of IT systems for companies 
support. He is in that business for years and now is 
focused on promoting Princity MPS solution.

Topic: Moving from a Transactional to a Contractual 
Business Model in Order to Keep Your Customers

برزيميساو كوالكي
مدير مبيعات خدمات الطباعة الُمدارة لشركة تي إتش آى

يتميز بريزميك كوالسيكي بخبرة 15 عام في صناعات الطباعة 
والتصوير ودراية بكيفية التعامل مع سوق خدمات الطباعة الُمدارة. 

كما يتمتع بمعرفة واسعة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة 
بدعم الشركات. هو يعمل في هذا المجال منذ عدة أعوام، ويركز اآلن 

في عمله مع شركة برنسيتي لحلول خدمات الطباعة الُمدارة.

الموضوع: التحول من نموذج العمل التجاري إلى العمل التعاقدي من 
أجل المحافظة على عمالئك
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Zoltan Matyas
Business Development Manager of WTA

Matyas recently joined WTA Carsten Weser to expand 
the remanufacturer’s sales in Spain and Portugal, and 
spearhead WTA’s entry into the Eastern European and 
Middle Eastern markets. Matyas spent his last 12 years 
with UniNet as Managing Director of UniNet Europe and 
has more than 15 years of aftermarket imaging industry 
experience in Europe. He also holds a post graduate 
degree in Social Media and Digital Marketing from the 
Barcelona University UPF and has extensive consulting 
experience in the imaging aftermarket industry.

Topic: Using the Internet to Drive Your Imaging Business

Magdy Ibrahim Safari
Managing Director & CEO of Megatech

Magdy Ibrahim Safari serves as Managing Director & 
CEO at Megatech (offi ce equipment and communication 
solutions) since 2003. Prior to that, he served as 
Maintenance Engineer at Canon (Egypt/Saudi Arabia/
Kuwait) from 1987 to 2003. He also served as Deputy 
Director of Maintenance at Olitech Egypt. He specializes 
in photocopiers, printers, surveillance cameras, internal 
PBXS, intercoms, alarm systems and attendance 
devices. He is the Chairman of Offi ce Equipment 
Business Men Association (OEBA) since 2016. The 
Association is devoted to serving all workers in the fi eld 
of offi ce equipment. He also holds a bachelor degree of 
Communications and Electronics Engineering.

Topic: 3D Printing Technologies for Food Fabrication-A 
New Way of Food Customization

Yehia Khater
Managing Director of 3D Shop& Laser Star

Engineer Mr. Yehia Khater founded 3D Shop in 2014 
in Cairo, Egypt. He has professional experience in the 
fi elds of electronics and telecommunications. He has 
worked at Scientifi c Microwave Corp. in Montreal 
Canadaas a Radio Frequency Engineer, designing and 
quality controlling Micro-wave guides on 3D simulation 
software and CNC machines for satellite, radar, and 
aviation systems. 3D printing has emerged as the Third 
Industrial Revolution, he and his team are its torchbearer 
in Egypt. With their top class 3D printers and 3D printing 
services, they are on their journey to place Egypt in the 
race of 3D printing technology.

Topic: Opportunities in 3D Printing

زولطان ماتياس
مدير تطوير األعمال بشركة دبليو تي إيه

التحق ماتياس مؤخًرا بشركة دبليو تي إيه كاريستن ويزرمن أجل 
التوسع في مبيعات المصنع بإسبانيا والبرتغال وأيًضا للبدء في 

دخول أسواق أوروبا الشرقية والشرق األوسط. وقد قضى ماتياس 
الـ 12عام األخيرة في شركة يونينت كمدير عامليونينت أوروبا، 

ولديه أكثر من 15 سنة خبرة في مجال صناعة مستلزمات الطباعة 
والتصوير المتوافقة في أوروبا. وحاصل على شهادة دراسات عليا 

في مجال السوشيال ميديا والتسويق الرقمي من جامعة "برشلونة يو 
بي إف"، ويتمتع كذلك بخبرة استشارية واسعة في مجال مستلزمات 

تشغيل الطباعة والتصوير المتوافقة.

الموضوع: استخدام اإلنترنت من أجل تحسين عملك في مجال 
الطباعة والتصوير

مجدي إبراهيم سفاري
المدير العام والمدير التنفيذي لشركة ميجاتك

يعمل مدير عام ومدير تنفيذي لشركة ميجاتك (لمعدات المكاتب 
وحلول االتصاالت) منذ عام 2003. وقبل ذلك، عمل مهندس صيانة 

في شركة كانون ( مصر /المملكة العربية السعودية /الكويت) من 
عام 1987 حتى 2003. وعمل أيًضا نائب مدير صيانة في شركة 
أوليتك إيجيبت. وتخصص في مجال ماكينات التصوير والطابعات 

وكاميرات المراقبة وشبكة االتصاالت الداخلية PBXS وأنظمة 
االتصال الداخلي (االنتركم) وأنظمة اإلنذار وأجهزة الحضور. هو 
أيًضا رئيس جمعية رعاية رجال األعمال (أوه إي بي إيه) منذ عام 

2016، وتعمل الجمعية في مجال خدمات األعمال، والتي تعتني 
وتهتم بجميع العاملين في مجال معدات المكاتب. وهو حاصل على 

شهادة بكالوريوس في هندسة االتصاالت واإللكترونيات.

الموضوع: تقنيات الطباعة ثالثية األبعاد لتصنيع األغذية - طريقة 
جديدة لتشكيل الطعام

يحيى خاطر
المدير التنفيذي لـ 3D شوب وليزر ستار

المهندس يحيى خاطر مؤسس 3D شوب في القاهرة عام 2014. 
لديه خبرة كبيرة في مجاالت اإللكترونيات واالتصاالت السلكية 

والالسلكية. وقد عمل سابًقا كمهندس ترددات السلكية في مؤسسة 
ساينتفيك ميكروويف في مدينة مونتريال الكندية، كمسئول عن 

 3D التصميم ومراقبة الجودة للموجات الدقيقة على برامج محاكاة الـ
وآالت التحكم باستخدام الحاسب اآللي لألقمار الصناعية والرادار 

وأنظمة الطيران. وقد برزت الطباعة ثالثية األبعاد كثورة صناعية 
ثالثة، وكان له هو وفريقه الريادة والخطوات األولى في هذا المجال 

في مصر.
مع استخدامهم لطابعات 3D من الطراز األول وخدمات الطباعة الـ 

3D المميزة، هم في ريادة.

الموضوع : الرحلة لوضع مصر في سباق تكنولوجيا الطباعة 
  .3D الثالثية األبعاد
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Copier Association

Address: Abo El Hool El Syahe Street, El-
haram, Giza, Egypt
Post Code: 12600
Contact: Magdy Safari
Tel: +20-100-259-4125
Fax:
E-mail: alaaa.hawila69@gmail.com; magdysafari@yahoo.com
Website:

The Association of Photocopier Machines Importers is a registered 
entity that represents Egyptian businessmen who work in import and 
trade of the photocopiers, accessories and maintenance this association, 
including over 400 leading companies specialized in toner, spare 
parts and all required accessories for photocopier machines in Egypt. 
The idea of the association aspired by the worker union in other 
sectors, when the association was formed, there were 18 founders/co-
founders from whom the president of the association was elected and 
the board was formed to represent the members, the membership of 
the association isn't limited to large enterprise but also includes all the 
businessmen in the sector whether they're small or medium enterprises.

A25 

Guangzhou Cetron Offi ce Equipment Co., Ltd

Address: A7, Dongfanglong Industrial Park, 
Xiancun, Zengcheng District, Guangzhou, 
Guangdong, China
Post Code: 511335
Contact: Tony Chen
Tel: +86-133-1106-3373
Fax: +86-20-8245-6798
E-mail: 1780343049@qq.com
Website: www.copiertoner.en.alibaba.com

Guangzhou Cetron Offi ce Equipment Co., Ltd-a well-known and 
high-tech corporation in Guangzhou, China. We are specialized in 
researches, production and sales of offi ce consumable materials, such 
as toner, toner cartridges, laser toner cartridges which are used in 
copiers, printers and fax machines. The company's offi ce consumable 
materials are 100% compatible with Canon, Ricoh, Xerox, Panasonic, 
Konica Minolta, Toshiba, Sharp, Kyocera, etc. Having professional R 
& D teams, modernized production facilities, and superior management 
systems, together with abiding by the principle of “Quality fi rst, Best 
service”, our company has won many domestic and overseas clients.

B05 

Advanced Digital Solutions Ltd

Address: 11 Kamal Hassan Ali Street, 
Sheraton, Cairo, Egypt
Post Code: 13411
Contact: Mr. Mamdouh Salib
Tel: +20-127-3444-900; +20-2-2266-1526
Fax: +20-2-2266-1526-603
E-mail: supplies@ads-egy.com
Website: www.ads-egy.com; supplies.ads-egy.com

ADS has 2 main business sectors, fi rst sector is concerned with the 
fi nishing solutions for high volume continuous feed printers where 
we represent Tecnau, Italy, www.tecnau.com, and the second sector is 
the fi eld of offi ce supplies where we represent Raven Industries USA, 
for copiers and printers toner made in USA, and also we represent 
Mitsubishi Chemical Imaging dept. for  OPC drums and toner made in 
Japan, and within short time since we started we proved our quality and 
professionalism for the Egyptian market and planning to start the local 
cartridges fi lling for both printers and copiers with latest technologies.

B06 

Zhuhai Benma Printmax Imagine Co., Ltd

Address: Room 605, Association of Taiwan 
Business Building, No. 2029, Mingzhu South 
Road, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519072
Contact: Ivy Tan
Tel: +86-856-8523-961
Fax: +86-856-8532-007
E-mail: webmaster@printmax.com.cn
Website: www.printmax.com.cn

Printmax is a professional and famous manufacturer of Mag Roller & 
Developer Roller in China. It has a perfect combination of researching, 
developing and supplying for both local and international market since 
2002. We can make the exact formulation according to customer's 
different requests. Based on the current changeable matching of 
cartridge, we strengthened the engineering technology and keep 
cooperation with the related accessories manufacturers. Simultaneously, 
it is working as our company's quality control system. We insist on 
the timely and accurate solutions and the best products and satisfi ed 
service.

B07 
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El Ahram Company

Address: 110 Gesr El Suez Street, Egypt
Post Code: 11311
Contact: Wael Shahin
Tel: +20-224-549-044
Fax:
E-mail: wael.shahin@yahoo.com
Website:

We are a market leader in importing copiers and printers.

B08 

United Brother

Address: 110 Gesr El Suez Street, Egypt
Post Code: 11311
Contact: Osama Wadee’a
Tel: +20-100-158-4415
Fax:
E-mail:
Website:

We are a market leader in importing copying machines, printers and 
toner.

B09 

El-Doha Import & Trade

Address: 1, Elmamalek Square, 
ElkhalafawyShoubra, Cairo, Egypt
Post Code: 11311
Contact: Ahmed Mosaad Metwaly
Tel: +20-100-031-9078
Fax: +20-224-305-103
E-mail: hadil.youssef82@gmail.com
Website: www.facebook.com/mosaad2311

Doha Inc. presents products related to printers and the industry of photo 
printing supplies, ranging from commercial printers, imaging kits, 
spare parts, inks to high-quality printing media papers. We also have a 
special stationary section.

B10 

Elrabwa For Import And Trading Paper

Address: 20A Refaee Street, Menshit 
Elbakree, Cairo, Egypt
Post Code: 11123
Contact: Ali mahmoud
Tel: +10-0266-6526; +02-02-2453-7277
Fax:
E-mail: mohndsali@yahoo.com
Website: www.elrabwa.com.eg

El-Rabwa For Importing Co., Ltd (Cairo) works at toner busniess for 
25 years, has been focusing on quality consistency and total customer 
satisfaction. The company has many branches around Egypt. Moreover, 
the company is one of the oldest companies in Egypt that works in 
printers, toners, photocopiers parts, consumables and offi ce supplies. 
El Rabwa is expanding rapidly by focusing on offering top quality 
products with reasonable and competitive prices. We are aiming to 
reach the maximum customers' value in a positive manner. Welcome to 
visit us at booth B12.

B12 
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Shenzhen Asseel Graphics Limited Company

Address: District A, 6th Floor, 0100028 Building, 
Xiawei Industrial Area, Xiahu Community, 
Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China
Post Code: 518109
Contact: Tom Shi
Tel: +86-136-7008-7007
Fax:
E-mail: info@asseel.com
Website: www.asseel.com

Asseel Graphics, established in 2006, is a professional supplier in 
printer consumables, and also specialized in toner cartridges, ink 
cartridges and accessories. We have invested in a new mold injection 
factory which is located in Dongguan, Guangdong province. The 
factory has a 10,000-square-meter workshop, which can produce 
500,000 sets of plastic shells of toner cartridges per month now. It is a 
fully automated workshop, which can ensure stable quality of products 
and adequate production capacity.

B20 

Retech Technology International Limited

Address: No. 55, 56, 57, 58 and 60 Buildings, 
Hutian Road, Fumin Industrial Area, Pinghu 
Street, Longgang Zone, Shenzhen, China
Post Code: 518111
Contact: Tommy Liu
Tel: +86-755-8400-4000
Fax: +86-755-8400-4777
E-mail: message@retech.com.hk
Website: www.retech.com.hk

Retech is a professional manufacturer of toner cartridges since 2001. 
The company has gained certifi cates of ISO9001:2008, ISO14001:2004, 
STMC, CE, REACH, RoHS, MSDS, etc. With a large-scale production 
space over 35,000 square meters, 600 skilled employees and a strong 
R&D team, we have continuously released new models. Our product 
ranges include mono and color fi nished cartridges and parts with 
premium and standard quality, which are used for laser copiers.

B25 

Jialianxin Imaging Products Co., Ltd

Address: No.2, Dingwan Nine Road, Sanzao 
Town, Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, 
China
Post Code: 519040
Contact: Carolyn Wang
Tel: +86-756-3881-270
Fax: +86-756-3881-170
E-mail: sales@jx-image.com
Website: www.amidatoner.com

Zhuhai Jialianxin Imaging Products Co., Ltd is a market-proven 
manufacturer in printer consumables industry since 1999. With over 
19 years' efforts in manufacturing and developing toner cartridges, our 
company stands for outstanding quality, uncompromising customer 
focus and market trends. Based on the market and customers' concerns, 
we develop the most suitable products with our own technologies and 
innovations, providing customers with more and better choices. We also 
offer professional OEM and ODM services for branding and optimum 
solutions to marketing.

B30 

A&G Co., Ltd

Address: Room 1507, 15/F, Hewlett Center, 
52-54 Hoi Yuen Road, Kowloon, Hong Kong, 
China
Post Code: 999077
Contact: David Wang
Tel: +852-2951-9190
Fax: +852-2951-9155
E-mail: sales@agopc.cn
Website: www.agopc.cn

A&G Co., Ltd is a Hongkong-based hi-tech enterprise, specializing in 
R&D of core components used on laser printers and copiers. In 2011, 
we set up Guangzhou A&G Optoelectronics Technology Co., Ltd in 
China. At present, we have 11 production lines for OPC drums, and 
our annual production capacity is 70 million pieces. In 2015, A&G 
conducted huge investment to acquire the "extra durable technology", 
craftmanship and equipments from Germany HologicHitec-Imaging 
GmbH(AEG). In August 2017, we acquired a global famous brand 
– "ALP" from Zhuhai AlphaChem Technology Co., Ltd. A&G has 
become one of the world's strongest manufacturers of OPC drums.

B32 





Exhibitor Profi les21

www.RTMworld.com

Mipo Technology Co., Ltd

Address: Room 1506, 15/F, Hewlett Center, 52-
54 Hoi Yuen Road, Kowloon, Hong Kong, China
Post Code: 999077
Contact: Winne Chen
Tel: +852-2730-7883
Fax: +852-2730-7886
E-mail: sales@mipoltd.com
Website: www.mipo.com.cn

Mipo Technology Co., Ltd is one of the leading consumable 
manufacturers established in 1999. We provide one-stop solution 
services of printing, which include compatible ink cartridges, toner 
cartridges, ink & toner refi ll kits, CISS, toner powder, and high-
quality inkjet papers. Our sales centers are distributed in Hong Kong 
and Guangzhou. We own a 100,000 square-meter factory located 
in Guangzhou, China. The factory is well-equipped sophisticated 
automation production facilities with high-end technologies. Now the 
products of Mipo have passed ISO9001: 2008 quality management 
system and have obtained ISO14001: 2004 environmental management 
system certifi cation.

B35 

Zhuhai Baisine Technology Co., Ltd

Address: No.2029, Mingzhu South Road, 
Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, 
China
Post Code: 519070
Contact: Kevin Fu
Tel: +86-756-8615-009
Fax: +86-756-8615-006
E-mail: kevin@baisine.com
Website: www.baisine.com

Zhuhai Baisine has been striving to be a professional manufacturer 
of compatible cartridges and copier toner kits. we aim at developing 
and producing cartridges for copiers and printers. Our production 
facility is located in Zhuhai, China, and it has obtained the certifi cation 
of the ISO9001:2008 international quality management system and 
ISO14001:2004 international environmental management system. 
We’re looking for distributors worldwide. Welcome to join us.

B38 

Zhuhai Top Innovation International Trading Co., Ltd

Address: 316B, No. 1 Building, 
Zhongqiaoxing Commercial Building, No.4 
Zhoushan Road, Xiangzhou District, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Gary
Tel: +86-138-0923-5757
Fax: +86-756-251-3080
E-mail: gary@imeprinting.com
Website: www.imeprinting.com

I·ME was established in 2010. It is one of the leading printing 
consumables brands in the world. With strong capacity of resources 
integration, advanced quality assurance systems and professional 
customer services, we can provide you with one-stop solutions for all 
kinds of consumables. We are specialized in building up a worldwide 
high-end brand with good reputation and value. We are also looking for 
global partners. Welcome to contact with us!

B50 

Misr International Est.

Address: No. 226, Al-khalieuje Al Masry, 
AlQubah, Cairo, Egypt
Post Code: 11291
Contact: Sobhy Ibrahim
Tel: +20-100-143-0120; +02-2424-0760
Fax:
E-mail: Misr_intl@yahoo.com
Website:

We are a market leader in importing copy machines and printers.

B52 
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Xiamen Glory Bright Star Electronics Co., Ltd

Address: No.70 Factory, Huli Park, Tongan 
Industrial Convergence Zone, Xiamen, Fujian, 
China
Post Code: 361100
Contact: Kevin Xu
Tel: +86-592-3175-321
Fax: +86-592-3175-323
E-mail: xmgbs@xmoat.com
Website: www.xmoat.com

Founded in 1996, OAT is a specialized manufacturer for offi ce 
consumables. Our company also combines R&D with manufacturing. 
Our main products include duplicator inks & masters for Riso, Ricoh, 
Gestetner and Duplo digital duplicators; comcolor inks for Riso; 
toner cartridges for Ricoh, Canon, Kyocera Mita, Konica Minolta, 
Toshiba, Xerox and Sharp photo copiers, and spare parts for copiers 
and duplicators. We have passed ISO 9001 & ISO 14001 certifi cations 
and have developed into a hi-tech industrial company through years of 
efforts. We engage in offering fi rst-class products with best after-sales 
services for our customers by following the principle of "Quality First, 
Customer Foremost".

B55 

Far Industries Co., Ltd

Address: No. 20, Longtang 1st Road, Tanzhou 
Town, Zhongshan, Guangdong, China
Post Code: 528467
Contact: Christina Zou
Tel: +86-760-8673-5666; +86-138-2476-3396
Fax: +86-760-8673-5666
E-mail: marketing@far-industries.com
Website: www.far-industries.com

Far Industries Co., Ltd is a manufacturer of copier toner cartridges, 
spare parts which are for use in full ranges of Canon, Ricoh, Toshiba, 
Xerox, Minolta, Kyocera and Sharp.  We have our own R&D dept., 
moulding dept., plastic injection dept., assembling dept., fi lling dept. 
and packing dept., which means we can control the production from the 
fi rst to the last step, and make sure timely shipment, premium quality, 
and competitive price. Welcome to our booth B56.

B56 

Al Ansar Foundation For Offi ce Equipment

Address: 3 FahamyHegazy Street, From 
Hasan AbdElaal, Faiselst, Giza, Egypt
Post Code: 11311
Contact:
Tel: +20-11-1114-1600
Fax: +20-23-393-5881
E-mail: Abbouhashemmasry@gmail.com
Website: www.alansargroup.com

B60 

Chinamate Technology Co., Ltd

Address: Block B, No.25, Technology 
Industrial Park, Xiangzhou District, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Luna Zhu
Tel: +86-756-2622-092
Fax: +86-756-2532-681
E-mail: market01@cmchinamate.com
Website: www.cmchinamate.com

Chinamate Technology Co., Ltd was founded in January 2007, a 
leading high-tech enterprise specialized in R&D, production and sales 
of printer consumables. Our major products include toner cartridges, 
inkjet cartridges, ink, CISS series of inkjet cartridges, colored tapes and 
photo paper, etc. By virtue of trustworthy quality and complete after-
sales services, our products have been exported to countries and areas 
all over the world and are well received by both domestic and foreign 
customers.

C10 
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Zhuhai Kingtech Print Co., Ltd

Address: No.3, Pingxi 5TH Road, Nanping 
Industrial Park, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519060
Contact: Mr. Ju
Tel: +86-756-8305-543
Fax: +86-756-8305-545
E-mail: juhao@kingtech-print.com
Website: www.zhketing.com

Zhuhai Kingtech Print Co., Ltd was founded in 2012, is specialized 
in laser toner cartridges especially suitable for HP, Brother, Samsung, 
Canon, Lexmark and Xerox, etc. It has 220 workers, a 10,000-square-
meter workshop, 10 years’ experience of our professional R&D 
and QC team, and 350,000 pcs of monthly production capacity. As 
one of high-tech enterprises in China with ISO 9001:2008 & ISO 
14001:2004 certifi cated, we’ve manufactured OEM cartridges for many 
famous brands, which means that we keep good quality and reliable 
cooperation for global valued customers.

C12 

Shenzhen ASTA Offi cial Consumable Co., Ltd

Address: 2nd Floor, Block B, Caogen 
Pioneering Park, Longcheng Square Metro 
Station Exit A, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong, China
Post Code: 518000
Contact: Elaine
Tel: +86-755-8973-4724
Fax: +86-755-8973-4724
E-mail: marketing@astaoffi ce.com
Website: www.astaoffi ce.com

Shenzhen ASTA Offi cial Consumable Co., Ltd was founded in 
2004 and based in China. It is a leading manufacturer of one-stop 
image solutions with international reputation and provides printing 
consumables, barcode printing solutions, labelling solutions, offi ce 
stationary and equipments, etc. They are supported by ISO9001, 
ISO140001, FCC, STMC and CE Certifi cations. ASTA’s monthly 
capacity is 600,000 toner cartridges & copier toner and 1 million 
printer consumable parts. ASTA has more than 80 global brand agents,  
covering over 50 countries. ASTA always sticks to the concept of 
prompt services, transparency and accountability.
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LBT Offi ce Supplies Limited

Address: 14# Liando U Valley Jiansha Lu 
Danzao town, Nanhai District, Foshan City, 
Guangdong, China
Post Code: 528216
Contact: Gavin Tang
Tel: +86-158-1788-4889
Fax: +86-757-862-815-51
E-mail: lbt008@fslbt.com
Website: www.fslbt.com

Self-independent innovation products of LBT. All brands of LPR 
(sponge sleeve type). All brands of fuser web. UP & LPR of wide 
format. photocopiers. fuser belt (fuser fi lm).

C14 

Limited Liability Company "V. M."

Address: Ukraine, m. Kyiv, str. Ivan Mazepa, 
4/6
Post Code: 01010
Contact: Olga Derechey
Tel: +38-044-4676-655
Fax: +38-044-3790-404
E-mail: Olga.Derechey@vm.ua
Website: www.vm.ua/en

We are VM - the Ukrainian company founded in 1996 and specialized 
in producing and distributing supplies for printing in offi ce or home. 
Today we are one of the largest producers of compatible supplies in 
Ukraine, offi cial distributor of OEM supplies, business partner of 
leading manufacturers of printing equipment and aftermarket products, 
owner of Barva and Patron trademarks, owner of the laboratory 
for research and development of new products and quality control. 
We offer a wide range of products, both OEM and compatible, data 
media, printing equipment and computer accessories. Our company’s 
manufacturing is certifi ed according to ISO 9001:2009 and ISO 
14001:2006 standards. 

C15 





Exhibitor Profi les25

www.RTMworld.com

Shenzhen Huagongda Technology Co., Ltd

Address: 1st Floor, Wuyang Building, No.65 
Longfa Road, Longhua District, Shenzhen, 
Guangdong, China
Post Code: 518100
Contact: Christy Zhang
Tel: +86-152-2005-4404
Fax: +86-755-8470-4313
E-mail: christy@hg-tonger.com
Website: www.hg-tonger.com

Shenzhen Huagongda Technology Co., Ltd is a professional 
manufacturer of copier and laser printer toner cartridges, located in 
Longhua district of Shenzhen city. We started with the compatible toner 
business in 2000, and have grown up to be a well-known company in 
the generic consumables industry. Our products include black and color 
cartridges, and other consumables for copiers and printers.
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Zhuhai Teamsung Co., Ltd

Address: No. 331, Huayu Road, Xiangzhou 
District, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 51999
Contact: Candice
Tel: +86-760-2820-5015
Fax: +86-760-2820-5015
E-mail: candice@teamsung.com.cn
Website: www.teamsung.com.cn

Teamsung is one professional manufacturer of printer wiper, blade, 
doctor blade, supply roller, PCR and copiers’ cleaning blade since 
2006. We also manufacture components of various brands, including 
HP, Samsung Color, Brother, Ricoh, Canon, Konica Minolta, Xerox, 
Toshiba and so on. Teamsung has the most advanced automated 
manufacturing equipments, a professional R&D team and controls 
quality strictly, which have made the quality claim of our products 
under 0.1%. To meet the demands of the market, we keep on 
developing new copier blades and printer blades. Our company can 
ensure the premium product quality with the most competitive prices 
and excellent services for customers. 
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HK Haoyinbao Group Co., Ltd

Address: No. 6, Pingxishi Road, Nanping, 
Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, 
China
Post Code: 519060
Contact: Clark
Tel: +86-756-8920-990
Fax:
E-mail: clark@haoyinbao.com
Website: www.hyb-toner.com

HYB Toner has been in the toner business since 1998, founded by Mr. 
Vincent Chen, producing cartridges and toner which are compatible 
with all the most popular copiers like Kyocera Mita, Ricoh, Canon, 
Konica Minolta, Xerox, Panasonic, Toshiba, Sharp, etc. The toner fi lled 
is all from world's famous suppliers in Japan, Taiwan as well as China. 
We have a comprehensive testing system and continue investing in 
copier machines to exercise strict controls on the quality of fi nished/
complete toner. Our monthly capacity is about 200,000 pcs copier toner 
cartridges.
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Internet Of Printing BV

Address: Landbouwweg 27, 3899 BB 
Zeewolde, The Netherlands
Post Code:
Contact: Mark Dawson
Tel: +31-653-4504-95
Fax:
E-mail: mark@iopbv.com
Website: www.iopbv.com

IOP was created to help supplies resellers in EMEA fi nd new revenue 
streams and optimize their margins. IOP has brought the exclusive 
range of IBM® replacement cartridges to market, which are designed 
to both saving money for corporate enterprises and delivering attractive 
margins for channel partners. The eesyQ mobile collaboration platform 
is also available on IOP to drive loyalty and repeat businesses. For 
channel resellers who can reach schools and universities, IOP offers 
Robox 3D printer solutions, supplies, accessories and softwares. This 
allows channel partners to take advantage of the STEM Revolution 
taking place in education right now, a full range of toner cartridge 
supplies for use in all leading MFPs as well as desk top devices.
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Zhuhai Hotsun Electronics Co., Ltd

Address: 4 FIoor, Building A, No.8, 
Chuangxin 1st Road, Jingding Science and 
Technology Innovation Coast, Tangjiawan 
Town, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519080
Contact: Xia Hui
Tel: +86-760-8628-2501-8006
Fax: +86-760-8628-2503
E-mail: xiahui@hotsunimaging.com
Website: www.hotsunimaging.com

ZhongshanHotsun Imaging Products Co., Ltd was established in 2005. 
It is a professional manufacturer of copier drum units (imaging units/
PCU). We design and produce high-quality copier supplies for Ricoh, 
Canon, Konica Minolta, Xerox, Lexmark, etc. Hotsun adheres to 
quality and reliability within every step of our services to our valuable 
customers. We control all the production processes, such as shells 
recycling, materials inspection, content refi lling, and make sure the 
products are 100% checked. We will continuously work on innovation, 
quality control, researching and development on more comprehensive 
compatible copier supplies and parts, aiming to provide customers with 
more cost-effective products and high-quality services. 
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Zhuhai Polytoner Image Co., Ltd

Address: No. 11, Fuyong Road, Xiangzhou 
District, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Luis Xie
Tel: +86-756-6311-755-8833
Fax: +86-756-6311-752
E-mail: ventas@polytoner.cn
Website: www.polytoner.cn

Founded in 2004, Zhuhai Polytoner Image Co., Ltd is one of the most 
quality-focused remanufacturers of laser jet cartridge in China. With 18 
years’ experience of laser jet R&D, Polytoner operates a manufacturing 
plant of more than 20,000 square meters with 50 top-notch technicians 
and 500 well-trained workers. It has built a solid reputation as a 
reliable and innovative manufacturer, supplying major wholesalers and 
distributors throughout the world with its high-quality products. Every 
client demands good quality, stable performance and excellent support. 
Polytoner’s mission is to exceed their expectations the fi rst time and 
every time.
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Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd

Address: No. 18, 2nd Jinheng Road, Jinding 
Industrial District Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519085
Contact: Sanny Liu
Tel: +86-756-3396-828
Fax: +86-756-3396-228
E-mail: xlliu@pu-tech.com
Website: www.pu-tech.com

Zhuhai PU- tech Industrial Co., Ltd was established in July 2002, 
specialized in manufacturing blades, DRs, PCRs for OA equipments, 
and PU elastomer parts for other applications. Our company is located 
in Jinding Industrial Park, Zhuhai, with an area of 32,000 square 
meters. We are capable to design polyurethane formulations, pressing 
molds, injection molds and in- line equipments, etc. Currently we have 
8 patents and 15 patents in declaration. Pu- Tech is a vice president 
member of Zhuhai Consumables Industry Association. It has also been 
certifi ed by ISO9001: 2008 Standard.
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Wuxi Jiateng Magnetic Powder Co., Ltd

Address: No.1 Bada Avenue, Xinba Village, 
Xibei Town, Xishan Area, Wuxi, Jiangsu, 
China
Post Code: 214192
Contact: Kelly Lee
Tel: +86-510-8870-7183; +86-186-5156-8768
Fax: +86-510-8820-6680
E-mail: sales@wxcanton.com
Website: wxjiateng.en.alibaba.com

Wuxi Jiateng Magnetic Powder Co., Ltd is the only one-stop 
professional production base for toner powder, toner special resin and 
magnetic powder in China. We are an ISO9001:2015 certifi ed company 
founded in 1986 with two brands which are Jiateng and Heideberg. Up 
till now, our annual output has reached 5000 tons. We currently run 15 
toner production lines to meet the demands of our customers. Now we 
supply more than 100 kinds of toner which is for use in photocopiers, 
laser printers and multi-function printers.
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Zhuhai OritoneInfotech Co., Ltd

Address: No.413, Anjizhong Road, Sanzao 
Science and Technology Industry Zone, 
Jinwan District, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519040
Contact: Yilia
Tel: +86-756-6167-186
Fax: +86-756-6167-187
E-mail: sales@oritone.cn; sales@maetone.com
Website: www.maetone.com

Zhuhai Oritone Technology Co., Ltd is a high-tech enterprise 
specialized in researching, development, production and sales of printer 
supplies. Our company is one of the largest professional manufacturers 
of printer supplies in Zhuhai with a young, professional and modern 
technical team. All of our products have gone through strict R&D and 
quality inspection and have passed many international certifi cations, 
such as ROHS, ISO9001 and CE, etc. We also provide high-quality 
OEM services. We have about 20 monochromatic toner cartridge 
production lines, with a monthly production capacity of more than 
800,000 pcs. We also have over 10 color toner cartridge production 
lines, with a monthly production capacity of more than 300,000 pcs.
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ImexEu Trading Srl

Address: Diputación 279, 3-1, 08007, 
Barcelona, Spain
Post Code:
Contact: Miguel Garcia
Tel: +34-93-5305-631
Fax: +34-93-5323-329
E-mail: miguel@imex-eu-trading.es
Website: www.imex-eu-trading.es

Imex is one of the largest toner manufacturers in the toner cartridge 
recycling industry. For over 25 years, Imex has continuously 
contributed to the industry by supplying high-quality, consistent and 
reliable toner products, which can match the requirements of the 
leading players and users in the industry.
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Xiamen Kreyoly Offi ce Supplies Co., Ltd

Address: Unit 1707, No. 64, Pingshan South 
Road, Haicang District, Xiamen, Fujian, 
China
Post Code: 361026
Contact: Mr. Ren
Tel: +86-592-6896-238
Fax: +86-592-6896-237
E-mail: info@kreyoly.com
Website: www.kreyoly.com

Xiamen Kreyoly Offi ce Supplies Co., Ltd is a specialized manufacturer, 
whose business covers the R&D, design, production, distribution and 
service of high quality copiers and printing consumables. Currently, we 
offer customers whole series of copier toner cartridges and copier parts, 
which are compatible with Ricoh, Canon, Kyocera, Konica Minolta, 
Sharp, Toshiba, Xerox, Panasonic and other brands’ copier machines. 
We also provide printing paper, inks and components for Riso, Ricoh 
/ Gestetner, Duplo and other brands. We're devoted to providing high 
quality products with good faith, superior services, and punctual 
delivery for our customers.
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Daisytek Computer Co., Ltd

Address: United Arab Emirates, Dubai
Post Code: 52483
Contact: Mr. Ajay Virani
Tel: +971-4-3930-734
Fax: +971-4-3930-221
E-mail: ajayv@daisytek.ae
Website: www.daisytek.ae

Founded in 1991, Daisytek Computer Co., Ltd is a leading wholesaler 
of printer consumables and computer accessories in the Middle East, 
serving worldwide customers. We are associated with the industry’s 
leading brands such as HP, Canon, Brother, Samsung, Epson, and 
Polaroid. Our belief in specialization has helped us maintain the focus 
on customers and products. We provide the latest range of products, and 
our large warehouses ensures stock availability at all times. We also 
offer competitive prices and services to add bottom-line value to our 
customers, whilst striving to maintain the highest standards of ethical 
business conduct in our relationships with customers and suppliers.
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Baihui Technology Co., Ltd

Address: 5th Floor, No. 196, Xiangxing 
Building, LongxiShaxi Village, Hailong Street, 
Liwan District, Guangzhou, Guangdong, 
China
Post Code: 510378
Contact: Calvin Li
Tel: +86-1862-0149-020
Fax:
E-mail: sales@baihui-hp.com
Website:

Baihui Technology Co., Ltd is a high-tech enterprise which was 
founded in 2000. We are one of the largest and professional fuser parts 
manufacturers in China, covering production, marketing and services. 
Our main products are: fuser unit, fuser fi lm sleeve, maintenance kit, 
toner cartridge, formatter board, transfer belt, upper & pressure roller, 
heating element, separation pad, pickup roller and so on. We have 
advanced testing equipments, professional technicians and excellent 
sales teams. We are able to supply high-quality products for our 
customers. After ten years of efforts, we have more than 2,000 clients 
from all over the world. Our company’s slogan is: Attitude Shapes 
Destiny, Survive by Quality.
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Copy Tec (Saad Saleh)

Address: 22/11 Industrial Zone New DimattaI
Post Code: 35111
Contact: Ahmad Saad Saleh
Tel: +20-115-766-6111
Fax: +20-502-332-651
E-mail: engahmadsaleh11@gmail.com
Website:

Saad Saleh Group was established in 1982, we are working in import 
and export photocopiers and printing machines, offi ce equipments, 
manufacturing paper products, toner refi lling and stationary products. 
Our companies: Enginering Company for Offi ce Equipments (Sharp 
Agent) was established in 1982; Snsprint for Import and Export in 
France was established in 2003 in France; Copy Tec factory was 
established in 2004, this factory works in manufacturing paper products 
and notebooks, toner refi lling, and Plastic PP sheets. Saad Ibrahim 
Saleh Corporation for photocopiers and printing machine in Saudi 
Arabia.
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Arab Print Media Magazine

Address: 20 A AdlyStreet, Downtown, Cairo, 
Egypt
Post Code:11121
Contact: Walid Qorish
Tel: +20-2524-3932; +20-9998-3932
Fax: +20-0134-3932
E-mail: walid@arabprintmedia.com
Website: www.arabprintmedia.com

Arab Print Media is a magazine, specialized in the fi elds of printing, 
publishing, media & packaging. our mission is to serve all sectors 
working in this fi eld by keeping them updated with latest technologies 
and allowing them to keep pace with all rapid changes taking place 
in the fi eld. The magazine is covering a very wide range of subjects, 
including: offset, fl exo, gravure & silk screen printing, digital printing, 
packaging, publishing (printed & electronic), design, prepress, post 
press, fi nishing & binding, color management, workfl ow, quality 
control, security printing, materials and media. Arab Print Media is 
keen to participate and organize many events related to the fi eld in local 
and international exhibitions.
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Katun Corporation

Address: Edisonweg 44, No. 4207, HG 
Gorinchem, The Netherlands
Post Code:
Contact: Narjiss Mouslim
Tel:
Fax:
E-mail: narjiss.mouslim@katun.com
Website: www.katun.com

Katun is one of the world’s largest suppliers of OEM-compatible 
imaging consumables and supplies for offi ce equipments. Katun 
designs, manufactures, sells, and distributes OEM-compatible imaging 
products (e.g. toners, inks and parts) for copiers, printers, and other 
imaging equipments worldwide.
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Gocim for Import & Export

Address: 84A Toman Bay Street, Elzaytoon, 
Cairo, Egypt
Post Code: 11131
Contact: George Bahaa Georgy
Tel: +20-20-1097-7709-10
Fax: +20-22-4536-812
E-mail: Yanny.bahaa@jocimusedcopier.com
Website:

The company started its activities in 1991, and began importing 
photocopiers in 1998 and then began importing toner and operating 
supplies in 2006. Jocim is a leading manufacturer of photocopiers in 
the Egyptian market under the wise leadership of the founder of the 
company Mr. Bahaa George. Jocim Co. has a sales team with a high 
level of experience in its fi eld. Implementing modern methods of 
selling in the Egyptian market.
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Tiba Group

Address: 17 Omer EbnElkhttab Street, 
Mansoura, Egypt
Post Code: 35511
Contact: Ahmed Ashmawi
Tel: +20-1005-6393-57
Fax: +20-5021-2277-7
E-mail: info@tibagroupinternational.com
Website: www.tibagroupinternational.com

Tiba Group is one of the biggest importers of used photocopiers, 
printers and all their supplies in Egypt. We have 5 branches except in 
Czech Republic and Dubai. Recently we have joined CET group and 
became their authorized distributor in Egypt.
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EL Safa For Trading

Address: Building 9, Emtedad Ramses 2, 
Mamdouh Salem Street, Nasr, Cairo, Egypt
Post Code: 11311
Contact: Safwat Hussein
Tel: +20-111-812-1110
Fax:
E-mail: saf0hussein@gmail.com
Website: www.Elsafaeg.com

Elsafa for Trading has been concentrated in the production of copier 
accessories since 1996. Now it is a leading company offering a lot of 
copiers and printers consumables with good quality. Besides, we have 
been the exclusive distributer of Katun in Egypt since 2007.
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Zhuhai Weemay Print Imaging Products Co., Ltd

Address: 7/F, Building 26, Cuizhu Industrial 
Park, Mingzhu Road, Zhuhai, China
Post Code: 519000
Contact: Sophie Wang
Tel: +86-756-8519-179
Fax: +86-756-8519-010
E-mail: sales@weemay.com
Website: www.weemay.com

Weemay Print Imaging Products Co., Ltd was founded in 2007 
and located in Zhuhai, China. At the beginning of 2008, it was the 
authorized agent of IMEX in China market and was a manufacturer 
with full ranges of color toner powder and biggest production capacity. 
In 2013, Weemay set up a factory for the production of high-end copier 
toner and drum units for remanufactured toner cartridges of Ricoh, 
Canon, Minolta, Kyocera, Xerox and Sharp. So far we own 5 patents, 
and are equipped with more than 11 years of experience in toner 
powder supplying and distribution. We will make continuous efforts to 
R&D, while offering premium quality products and services.
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Ebest Industry & Business Co., Ltd

Address: Room 701, Huaye Building, 
No. 2158, Mingzhu South Road, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Vicky Dai
Tel: +86-756-8585-977
Fax: +86-756-8585-978
E-mail: sales@china-ebest.com
Website: www.china-ebest.en.alibaba.com; www.china-ebest.com

Established in 1993, Ebest Industry & Business Co., Ltd (Zhuhai, 
China) is an environmental-friendly enterprise specialized in R&D, 
manufacturing and selling compatible consumables for digital, analog 
photocopiers. Ebest has successfully designed and developed hundreds 
of products which are compatible with many brands, including Canon, 
Ricoh, Toshiba, Sharp, Panasonic, Epson, etc. We also possess a 
hundred testing machines and devices, which are used for conducting 
strict examinations and tests. With our professional and experienced 
technical team and our strong research and development competency, 
we are capable of developing high-quality compatible products.
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Zhuhai Zhongkai Imaging Products Co., Ltd

Address: No. 2, Sheng Li Road, Sanzao Town, 
Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519040
Contact: Rachel Fang
Tel: +86-756-6267-875
Fax: +86-756-6267-885
E-mail: rachel@toner-tank.cn
Website: www.toner-tank.cn

Zhuhai Zhongkai Imaging Products Co., Ltd (TONER-TANK) is 
located in Zhuhai, the capital of printing consumables. For more 
than 20 years, TONER-TANK has committed to selling printing 
consumables and mastering the world’s market trend. Besides, 
TONER-TANK has accumulated rich experiences through products 
developing, selling and after-sales services. Moreover, TONER-TANK 
not only solves problems for our customers, but also provides them 
with advisable suggestions, helping them get high quality products with 
lower costs.
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Gold East Offi ce Consumables Co., Ltd

Address: No.5, Xiaoyang Road, The First 
Industrial Zone, Tanzhou Town, Zhongshan, 
Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Alex Xing
Tel: +86-139-2690-8269
Fax:
E-mail: sales7@east-toner.com
Website: www.east-toner.com

Professional compatible Kyocera toner kit manufacturer.
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Alraga Gr For Import & Export

Address: 445 Street, Sayed El Barbary, Masr 
Wel Sudan, Cairo, Egypt
Post Code: 11646
Contact: Mr. Gr (Girguis Khalil)
Tel: +20-114-594-4485
Fax:
E-mail: Gr.Al45@Yahoo.Com
Website:

Weemay Print Imaging Products Co., Ltd was founded in 2007 
and located in Zhuhai, China. At the beginning of 2008, it was the 
authorized agent of IMEX in China market and was a manufacturer 
with full ranges of color toner powder and biggest production capacity. 
In 2013, Weemay set up a factory for the production of high-end copier 
toner and drum units for remanufactured toner cartridges of Ricoh, 
Canon, Minolta, Kyocera, Xerox and Sharp. So far we own 5 patents, 
and are equipped with more than 11 years of experience in toner 
powder supplying and distribution. We will make continuous efforts to 
R&D, while offering premium quality products and services.
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Zhuhai Appro Offi ce Supplies Co., Ltd

Address: 4th Floor, #7, Huada Industrial 
Park, No. 856 Renmin West Road, Xiangzhou 
District, Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Candy Tan
Tel: +86-756-8634-958
Fax: +86-756-8638-619
E-mail: candytan1983@cnappro.com
Website: www.cnappro.com

Zhuhai Appro Offi ce Supplies Co., Ltd has been developing all versions 
of chips for Sharp’s copier series since 2009. In order to provide one-
stop purchasing solutions for customers, we started to sell spare parts 
for Sharp’s copier series since 2011, including toner cartridges, fuser 
rollers, OPC drums & blades, web rollers, gears, pickup rollers, paper 
guides, delivery frames and actuators, etc. As our company specialized 
in manufacturing chips for copiers, in 2013, we stepped into the chip 
manufacturing area for other OEMs as well, including Konica Minolta, 
Develop, Olivetti, Ricoh, Xerox, Kyocera and Toshiba, etc. Please 
contact us if you’re interested in chips for copiers and spare parts for 
Sharp’s copier series.
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Wuhan GC Technology Co., Ltd

Address: No.18, Hongkong Road, Jangan 
District, Wuhan, Hubei, China
Post Code: 430000
Contact: Ping Yao
Tel: +86-27-8809-2822
Fax: +86-27-8809-2822
E-mail: whgc001@163.com
Website: www.whgc-tech.com

Wuhan GC Technology Co., Ltd is a professional factory in researching, 
manufacturing and selling copier and printer supplies, including our 
copier toner cartridges and printer cartridges for use in Ricoh series. 
With more than 10 years’ experience in customer service, we have a 
deep understanding of customers' needs, which let our products export 
to more than 20 countries and regions in the world. Wuhan GC is your 
good choice!
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AGB

Address: 4B Al Qanater Street, Salah El-Din, 
Heliopolis, Cairo, Egypt
Post Code:
Contact: Benyamin Tawfi k
Tel: +02-02-2639-9116; +02-02-2639-6612
Fax: +02-02-2633-2234
E-mail: Benyamin.Tawfi k@agbegypt.com
Website: www.agbegypt.com

Since its establishment in 2005, AGB has built up a valuable reputation 
for providing specialized IT solutions and services. Our passion for 
constant improvement in providing superior IT solutions is coupled 
with our aim to earn the trust of, and build long-term relationships 
with our clients. This is achieved through, hard-work, consistent high-
quality level of services and highly trained enthusiastic team members. 
At AGB, we always take the time to fully understand your IT systems, 
your businesses and its processes as well as your exact requirements, in 
order to obtain maximum up time and performance from your entire IT 
platform.
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Egyptian International Import & Export

Address: Dorat El Qahira, New Cairo
Post Code: 35511
Contact:
Tel: +20-10-0087-7095
Fax:
E-mail: Nour4000@yahoo.com
Website:

Egyptian International for importing and exporting used photocopiers 
and printers with accessories.

D32 



Exhibitor Profi les 34

www.RTMworld.com

WTA Carsten Weser GmbH

Address: Simsonstraße 1
Post Code: 98529
Contact: Lee Fowler
Tel: +44-125-236-4550
Fax:
E-mail: lee.fowler@wta-suhl.de
Website: www.wta-suhl.de

We are an owner-managed corporation with more than 130 employees. 
Our headquarters is based in the independent city of Suhl, Germany. 
We are very much tied to our roots and put importance on the fact that 
our products are produced in Germany. Therefore, “Made in Germany” 
is not just a slogan for us, but a promise. My green toner & ink - You 
can obtain our rebuilt toner and refi ll inks under the appropriate brand 
names my green toner and my green ink. White Label & Private Label 
- We offer you our rebuilt toner and refi ll inks as White Label or Private 
Label solution as well.
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Sherouk Training And Supplies

Address: 27 Tanta Street, Aguza, Egypt
Post Code: 11311
Contact: Amr El Shibokshi
Tel: +20-100-162-1787; +20-233-056-750
Fax: 
E-mail: shorouk2003@yahoo.com
Website:

We are a market leader in importing copy machines, printers, and toner.
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Votre Choix GmbH

Address: Feldheider Str. 38-40 40699 Erkrath, 
Germany
Post Code: 40699
Contact: Jonathon J.Z
Tel: +49-(0)2104-2865-088
Fax: 
E-mail: jz@votrechoix.de
Website: 

Established in 2008, Votre Choix GmbH is a pioneer of printing 
consumables industry. We have a wide range brands to cover both 
popular and niche market. Multiple locations with self-owned 
warehouse in Germany and USA (California). We have local Europe 
and USA sales and customer service team. We have been purchasing 
empty OEM cartridges worldwide for 10 years. We can provide 
qualifi ed toner/ink cartridges with competitive price.

D36 

Zhuhai Etro Technology Co., Ltd

Address: 7 Floor, No. 1010, Xinzhu Road, 
Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Zoe Lu
Tel: +86-1369-7766-864; +86-756-6957006
Fax: +86-756-899-5237
E-mail: sale@ecoloru.com; zoe@ecoloru.com
Website: www.ecoloru.com

We provide opc drums and bottle powder which are compatible with 
printers or Copiers of Xerox, Canon, Sharp, Minolta, Samsung, Ricoh, 
etc. We also offer printer & copier fuser fi lm, upper roller, pressure 
roller, pick up roller and separation roller.
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Zhuhai Justcent Technology Co., Ltd

Address: 5th Floor, 3rd Building, Stone 
Industry Park, #613 Huawei Road, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Ava Liang
Tel: +86-756-8610-906
Fax:
E-mail: sales1@zhjustcent.com
Website: www.zhjustcent.com

Zhuhai Justcent Technology Co., Ltd is one of the market leaders 
for printing consumable business in China. Our competencies are 
high quality toner cartridges, including re-manufactured and new 
compatibles, for use in printers of HP, Canon, Xerox, Samsung, 
Brother, Lexmark and Ricoh, etc. Quality is our culture. We have 
established a strict quality control system in accordance with the 
international and national market. Our factory area covers more than 
4,000 square meters and has over 200 staffs. Time is precious for you 
and us. Our professional technology supports team, a very experienced 
sales and customer care service team will satisfy your needs. We are 
looking forward to be one of your trustworthy suppliers in China!
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Xtmate Technology Co., Ltd

Address: 3rd fl oor, No. 214A, Ainan Rd, 
Nanlian, Longgang, Shenzhen, Guangdong, 
China
Post Code: 518116
Contact: Mr.Kevin Tao
Tel: +86-180-1873-2666
Fax:
E-mail: kevin@xtmkj.com
Website: www.xtmkj.com
 

Xtmate Technology Co., Ltd is located in Longgang, Shenzhen. We 
are a company combined developing, manufacturing, selling and 
services together for Laser Jets and digital copiers’ compatible chips. 
Our company’s major business is manufacturing laser jet chips, digital 
copier chips and printer drums, toner cartridges and other relative 
consumables. Xtmate provides services with many years of experience 
in printer consumable area, a group of high-skilled people, advanced 
production equipments and high-precision instrumentations. Our 
team always obedience to professional and the honest management 
principles, excellent development techniques, providing the best quality 
printer consumable products to customers. 
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Negeda

Address: Eighth District, Nasr, Cairo, Egypt
Post Code: 11311
Contact: Tarek Negeda
Tel: +20-22-4707-599
Fax:
E-mail: Tareknegeda@hotmail.com
Website: www.tareknegeda.com

We are seeking to import all offi ce equipment-photocopiers, printers, 
laptops, screens-that make everyone's life easier and faster anywhere, 
any people, any organization and any community all over Egypt. 
This encourages us and inspires us to do what we do. And import and 
distribute everything new and all brands, including Ricoh, Canon, 
Toshiba, Xerox, HP, Samsung, Lexmark, Brother, Kyocera, Sharp and 
Konica. We will not stop rushing forward because you will not stop 
moving forward. you reinvent work methods. We have been devoting 
for 13 years and will not stop importing anything new.
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Guangzhou Aotusi Offi ce Equipment Co., Ltd

Address: Booth K304, Tianli Building, 
No.137, Wushan Road, Tianhe District, 
Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510630
Contact: Ross/Funny
Tel: +86-135-6044-5758; +86-189-2873-4845
Fax: +86-20-2223-3952
E-mail: huanghongjuan456@163.com; sales5@aotusi.com
Website: www.aotusi.en.alibaba.com

Established in 2005, Guangzhou Aotusi Offi ce Equipment Co., Ltd (also 
called PengWangLai) (ATS) has grown to be a professional supplier 
of consumables for copiers. ATS strives to maintain a leading position 
by consistently supplying high-quality products, providing excellent 
services and reasonable prices to customers. We have two brands—
Aotusi and PengWangLai, and ATS has become one of the most 
comprehensive product suppliers. ATS is concerned with the production 
of spare parts for copiers, such as OPC drum, upper fuser roller, lower 
sleeve roller, cleaning blade, PCR, magnetic roller, web roller, drum 
unit, toner cartridge, developer, toner powder, fuser unit, touch screen, 
transfer belt, chip, fuser fi lm sleeve, thermistor and pickup roller, etc.
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Core Channel Electronic Technology Co., Ltd

Address: 5F, No. 33, Yongnan Road, 
Qianshan, Xiangzhou District, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Vera Su
Tel: +86-756-8520-080
Fax: +86-756-8506-169
E-mail: xpd@corechannel.cn
Website: www.corechannel.tech

Core Channel Electronic Technology Co., Ltd has the experience for 
producing printer cartridges' chips for more than 20 years, and we 
always develop our own unique serial numbers for chips, so we are able 
to make the compatible chips with our own technologies, which are 
totally different from OEM ones, and we can provide the customized 
services to our customers. In addition, we respect OEM patents the 
best. Welcome to visit our booth D56 to know more about us.

D56 

THI Princity MPS Software

Address: Nowe Sady 2, Lodz, Poland
Post Code: 94102
Contact: Przemyslaw Kowalski
Tel: +48-733-385-888
Fax:
E-mail: sales@thi.pl
Website: www.princity.com/en/

THI is the exclusive distributor of Princity software. Princity is next 
generation of MPS which helps you  increase profi ts and customer 
satisfaction by moving your business model from transactional to 
contractual sale. Contracted business is much more lucrative - it 
may increase your profi ts even by 40%. Our application delivers the 
critical and comprehensive information needed to manage the printing 
environment. It’s a solution, which remotely monitors the entire print 
fl eet. PrinCity is accurate, easy to install, easy to use and is compatible 
with all popular printer manufacturers.
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Zhuhai GreeMeida Technology Co., Ltd

Address: No. 6, Huaguan Road, Jinding 
Technology Industrial Park, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519085
Contact: Leo Long
Tel: +86-756-886-1127
Fax: +86-756-886-1060
E-mail: mmc@mmcinkjet.com
Website: www.mmcinkjet.com

Established in 1986, MMC is a state-owned company and one of 
the subsidiaries of Zhuhai Gree Group Company, which is a well-
known air conditioning manufacturer and one of the world Top 500 
enterprises. MMC is one of the earliest and largest manufacturers of 
printing consumables in China. Our company produces inkjet and toner 
cartridges for printers of Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark and 
Samsung, etc. MMC also manufactures ribbon cartridges, nylons and 
refi ll kits. MMC is an ISO 9001 certifi ed manufacturer since 1999. Our 
toner cartridges are certifi ed by STMC and guaranteed by ISO 19752.
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Cartridge World

Address: Hong Kong Offi ce - 1501-08 Millennium 
City 5, 418 Kwun Tong Road, Kwun Tong
Address: Australia Offi ce – Greenhill Road, 
Eastwood SA 5063, Australia
Post Code: 
Contact: Harry Stoubos
Tel: +852-2152-7764
Fax: +852-3007-1623
E-mail: harry.stoubos@cartridgeworld.com.au
Website: www.cartridgeworld.com

Cartridge World specializes in offi ce printing solutions, featuring 
business class equipments, quality toner and ink cartridges, supplies 
and friendly local services. Our exclusive selection of business class 
products and services helps you save time and money.
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Huiatech Printing Technology Co., Ltd

Address: Pingxing Road, Sanxiang Town, 
Zhongshan, Guangdong, China
Post Code: 528463
Contact: Sophia Du
Tel: +86-760-8633-0805
Fax: +86-760-8633-3116
E-mail: sophia@huiatech.com
Website: www.huiatech.com
 

Huiatech (H-TWO) is a comprehensive high-tech and modern 
enterprise group. The company was founded in 2003.It covers an area 
of almost 20 acres and the plant is 50,000 square meters. It has more 
than 500 workers and over 150 employees working in areas including 
engineering, research and development, technology and quality control. 
H-TWO has 3 individual manufacturing departments for copiers: A. 
Toner Cartridges: full series of copier empty/complete cartridge (patent 
free /OEM-look-like both cartridge style) and drum unit; B. Copier 
lower/up roller and pick up roller; C. Copier plastic spare parts (like 
waste bottle/gear/Finger, etc.); D. Printer OPC gear and bushing.
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Altoka For Import and Export

Address: Assiut, the area of seed 
pharmaceutical factory, ice factory street next 
to the building of Dr. EssamElsherif
Post Code: 37370
Contact: Omar Abd Almonem Abdelhakem
Tel: +20-109-639-9900
Fax: +20-882-102-353
E-mail: OMR1_COOL2@yahoo.com
Website: www.facebook/Altoka

We are a market leader in importing copy machines and printers 
because every business has different document needs. With a full 
selection of the world's most respected brands of multifunctional 
printers, copiers, and equipments, including digital duplicators, large 
format and production print devices, we can fi nd the right solution for 
you. We focuson providing our customers with a wide range of used 
copiers, consisting of name brands such as Richo, Canon, Toshiba, 
Xerox, Minolta, Konica Minolta, Triumph Adler, as well as Kyocera 
Mita. We assure you that you receive the best price and care for our 
products.
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CMYK Industries

Address: Unit 17 Constantia Park, 1415 Chris 
Hani Road, Red Hill, Durban, 4001, South 
Africa
Post Code: 4051
Contact: Patrick Naude
Tel: +27-031-569-1445
Fax:
E-mail: info@cmykindustries.co.za
Website: www.cmykindustries.co.za

At CMYK Industries, we import and export raw materials for the print 
and copy industry. Our local and international interests allow us to offer 
a variety of products and services across Africa at competitive prices. 
We collaborate with suppliers and manufacturers to give our customers 
superior technical backup and the highest quality products, at all times. 
Our guarantee is to deliver the same or superior quality products and 
services you would expect from original manufacturers.
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Zhuhai Top-Star Technology Co., Ltd

Address: No.6, Pingxi 7th Road, Nanping 
Science & Technology Industrial Park, Zhuhai, 
Guangdong, China
Post Code: 519060
Contact: Maine Zhang
Tel: +86-756-6116-116
Fax: +86-756-6116-118
E-mail: maine@zhsxincheng.com
Website: www.zhxincheng.com

Zhuhai Top-Star Technology Co., Ltd was founded in 2011, is able 
to produce full sets of plastic shells for compatible toner cartridges. 
Now it covers an area of 30,000 square meters, with employees more 
than 600, 70 injection machines and 39 production lines. Its monthly 
capacity can reach 2 million sets of plastic shells, and it can supply top 
enterprises in this industry. We warmly welcome customers to visit our 
factory! In addition, we will try our best to respond as soon as possible, 
proceeding the production according to customers’ requests and 
delivering in accordance within the agreed time. We believe in today’s 
collaboration will bring us tomorrow’s success!
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Elmohnds For Import And Export

Address: No. 1, MalkaNazli street, Taqseem Amr 
Abn El Ass AlawalFaisl- Giza, Egypt
Post Code:
Contact: Sherif Issa Abd Elaziz
Tel: +20-111-343-3343
Fax: +20-023-739-0390
E-mail: elmohndseen@gmail.com
Website:

Elmohnds has established a goal for the development of trading used 
copiers and toners to meet the needs of the Egyptian, African and 
Arabian market of used offi ce equipments and consumables. The 
company in last few years was able to cover a part of the Arab Republic 
of Egypt and exported to African countries and some countries of 
the Arabic world. Elmohnds is one of the leading companies which 
occupies a privileged position among companies in the Arab Republic 
of Egypt, being effective in the local market which is expected to have 
an active and important role in lifting this country and all countries of 
the Arabic and Islamic world.
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Egypt China Technology & Exhibitions Center (ECTEC)

Address: 2 Fawzi Street, First of TeratAlGabal, 
sarayAlQuppa, Zaiton, Cairo, Egypt
Post Code: 11712
Contact: Mohamed Maher
Tel: +20-10-0639-4323
Fax: +20-22-2825-883
E-mail: info@egyptchinatec.com
Website: www.egyptchinatec.com

We are a multinational events management company based in Cairo, 
ECTEC focuses in International trade fairs & conferences to be ideal 
platforms for foreign and local companies doing business in the Middle 
East and seeking exposure to top regional buyers and decision-makers. 
We excel in creating brand leading, highly targeted events where 
people from around the world can come together to do businesses, 
networking and learning. Our vision is to deliver contacts, content and 
communities with the power to transform your business and that would 
be our mission.
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Babson Industrial Group Limited

Address: No.7 Xiaoyanglu, No.1 Industrial 
Zone, Tanzhou Town, Zhongshan, Guangdong, 
China
Post Code: 528467
Contact: Jackie Xiong
Tel: +86-760-8678-4517
Fax: +86-760-8678-4517
E-mail: jackie@babsontoner.com
Website: www.babsontoner.com

Babson Industrial Group Limited is one of the top 10 toner cartridge 
factories verifi ed by ISO9001&ISO14001 in Zhuhai, China since 2001. 
Supplying a wide range of compatible toner cartridges with CE, RoHS, 
REACH certifi ed over 17 years. Covering an area of 25,000-square 
meter, Babson has over 15 toner cartridge work lines with monthly 
output over 300,000 pcs. Babson produces Laser toner for use in HP, 
Samsung, Canon, Brother, Panasonic Xerox, Epson, OKI and Lexmark, 
Copier toner for Kyocera, Konica, Sharp, Ricoh, Toshiba, etc. We insist 
one quality standard and keeping the same quality to domestic market 
and overseas market. 'Babson' is going to be the leading compatible 
toner cartridge solution throughout the world.
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Wuhan Zongxiang Imaging Co., Ltd

Address: 301, Unit 2, Block 7, Tangxunhu 
North Road 38, Wuhan City, Hubei, China
Post Code: 430079
Contact: Sally Xiao
Tel: +86-27-87173866
Fax: +86-27-87530986
E-mail: zongxianghw@126.com
Website: www.zongxiang.cn

Wuhan Zongxiang Imaging Co., Ltd is a professional high-tech 
manufacturer of premium quality toner for copiers and laser printers. 
The company has multiple auto production lines with annual production 
capacity of 2,000 tons. Toner for used in various types of laser printers, 
digital copiers and copiers such as HP, Canon, Samsung, Epson ,Brother, 
Lenovo, Panasonic, Kyocera Mita, Fuji Xerox, Lexmark, Konica 
Minolta, Toshiba, Sharp, Ricoh, etc.
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Gold Toner Offi ce Consumables (HK.) Co., Ltd

Address: K313 Tianli Building, Wushan Road, 
Guangzhou, Guangdong, China
Post Code: 510000
Contact: Candy
Tel: +86-131-8909-9746; +86-020-8750-2234
Fax: +86-020-8750-2234
E-mail: Sales2@gold-toner.com
Website: www.goldtoner.en.alibaba.com

 

Gold Toner, specializes in copier toner cartridge, toner powder, 
developer, OPC drum and other accessories in Ricoh, Sharp, Konica 
Minolta, Kyocera, Canon, Toshiba, Xerox and Panasonic. We will 
always keep on innovate in the fi eld of copier accessories, with 
concept of “high quality is our eternal theme”. Your satisfaction is our 
unremitting pursuit!

A10 

Clover Imaging Group

Address: European Headquarters, Clover 
Portugal LDA, Rua do Galhano, No 11, 
Varziela, Arvore, 4480-089 Vila do Conde
Post Code: 4480-089
Contact: Sandeep Sethi
Tel: +971-50-4576-069
Fax: 
E-mail: sandeep.sethi@clovertech.eu
Website: www.cloverimaging.eu

Clover Imaging Group provides unparalleled support, collection 
opportunities, and solutions to independent dealers, OEMs, and retailers 
throughout the imaging channel and includes the most respected and 
well-known brands in the industry including: MSE, Dataproducts, 
Freecolor. Clover Imaging Group is comprised of a highly tenured team 
of passionate and committed experts armed and backed by a global 
manufacturing infrastructure; heavy investment into engineering, 
automation, and robotics; a portfolio of patented technologies; a vast 
array of products, services and solutions; and world-leading core and 
e-waste asset collection and recycling programs. All of these resources 
are at the disposal of Clover Imaging Group’s partners.
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Laser Star / 3D Shop

Address: 5 Ahmed Fouad Nassim St. Nasr 
City, Second Zone, Cairo, Eygpt
Post Code: 
Contact: Yehia Khater
Tel: +20-222-617-256
Fax: +20-222-617-256
E-mail: ykhater@laserstarprinting.com
Website: www.laserstarprinting.com

Laser Star is a solution and technology provider, specialized in 
remanufacturing and recycling laser printer toner cartridges for almost 
all printers leading the market. Our company, partners, technical and 
management team possess more than 25 years of experience in this 
fi eld. We only deal with tier-1 top quality product manufacturers and 
service providers who hold an immense market presence. One of our 
primary specialties is the rapid deployment of laser printer cartridge, 
repair and maintenance services. We are always keen to utilize the 
highest and best quality of cartridges and spare parts. Our commitment 
to quality products and superior service has granted us the privilege of 
serving many businesses throughout Egypt since 1992. 
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Ecoprint

Address: 36 dr,Ahmed Mostafa, Huckstep, 
Qism El-Nozha, Egypt
Post Code: 
Contact: Walid shawky
Tel: +02- 2621-4528
Fax: 
E-mail: info@ecoprint-eg.com; walid@ecoprint-eg.com
Website: www.ecoprint-eg.com

Ecoprint provides business services, offi ce supplies and printing 
services. Our mission: ensure providing all printing materials and 
fi nishing equipment that impact on our clients’ business, as well as 
raising the profi tability of our shareholders and clients alike.
Our values: to achieve your desired results, our effort extends beyond 
the selling equipment. We work with you to understand your business 
and development needs, develop your products and services, deliver 
high impact and continuous improvement for your machines.

A08 





Exhibitor Profi les43

www.RTMworld.com

شارع أبو الهول السياحي، الهرم، الجيزة، مصر
الرمز البريدي: 12600

Magdy Safari :الشخص المسئول
تليفون:20-100-259-4125+ 

فاكس:
 ;alaaa.hawila69@gmail.com :بريد إلكتروني

magdysafari@yahoo.com
موقع إلكتروني:

جمعية رجال األعمال وكالء وشركات األجهزة المكتبية في مصر هى كيان مسجل يمثل 
رجال األعمال المصريين الذين يعملون في مجال االستيراد والتجارة في ماكينات تصوير 

المستندات واالكسسوارات والصيانة. وتضم  تلك الرابطة 400 شركة رائدة متخصصة في 
مجال األحبار وقطع الغيار وجميع االكسسوارات األخرى الخاصة بماكينات التصوير في 

مصر. طمح إتحاد العاملين في القطاعات في تكوين تلك الرابطة. وعند تكوين الجمعية كان 
عدد أعضائها 18 مؤسس/ مؤسس مساعد، وتم انتخاب رئيس الجمعية من بينهم، وتم تشكيل 

مجلس اإلدارة ليمثل األعضاء. وعضوية الرابطة ال تقتصر الشركات الناشئة الكبرى فقط، بل 
تشتمل أيًضا على جميع رجال األعمال داخل القطاع بغض النظر عن حجم شركاتهم صغيرة 

كانت أو متوسطة.

جمعية رجال األعمال وكالء وشركات األجهزة المكتبية A25 

7A، منطقة دونغ فانغلونغ الصناعية، مدينة شياتسون، 
مقاطعة تزنغ تشينغ، جوانزو، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 511335
Tony Chen :الشخص المسئول
تليفون: 86-133-1106-3373+

فاكس: 86-20-8245-6798+
1780343049@qq.com :بريد إلكتروني

www.copiertoner.en.alibaba.com :موقع إلكتروني

تعد شركة جوانزو سيترون المحدودة ألدوات المكتب أحد شركات التكنولوجيا المعروفة 
والكائنة في جوانزو بالصين. نحن متخصصون في األبحاث واإلنتاج وبيع والمستلزمات 

االستهالكية للمكاتب، مثل الحبر السائل وخراطيش األحبار وخراطيش أحبار الليزر الذي 
تستخدم في ماكينات التصوير والطابعات والفاكس. يتمتع مدير الشركة  بخبرة طويلة في هذا 
المجال تصل إلى ما يزيد عن عشر سنوات، فضًال عن محافظته على شراكة إيجابية  طويلة 

األجل مع العشرات من مصانع مساحيق الحبر محلًيا ودولًيا. إن المستلزمات االستهالكية 
للمكاتب التي تنتجها الشركة تتوافق بنسبة 100٪ مع شركات كانون وريكو وزيروكس 

وباناسونيك وكونيكا مينولتا وتوشيبا وشارب وكيوسيرا وغيرهم. وقد اكتسبت شركتنا العديد 
من العمالء سواء محلًيا أو دولًيا بفضل فريق عمل متمرس في البحث والتطوير، ومرافق 
إنتاج حديثة وأنظمة إدارة متميزة، وبإلتزامنا وتمسكنا بمبدأ " أعلى جودة وأفضل خدمة"، 

أصبح لدينا عمالء عدة محليون ودوليون.

شركة جوانزو سيترون المحدودة ألدوات المكتب B05 

١١ ش الفريق كمال حسن علي – مساكن شيراتون – القاهرة 
- مصر

الرمز البريدي: 13411
Mr. Mamdouh Salib :الشخص المسئول

تليفون: 20-2-22661526+ ;20-127-3444900+
فاكس: 20-2-22661526-603+

supplies@ads-egy.com :بريد إلكتروني
supplies.ads-egy.com ;www.ads-egy.com :موقع إلكتروني

تعمل شركة ادفانسد ديجيتال سوليوشنز فى قطاعين حيث يختص القطاع االول باجهزة 
التشطيب من عمل كتب ومالزم للطابعات فائقة السرعة والتى تعمل بالورق المتصل حيث 

نمثل شركة تكناو ايطاليا www.tecnau.com والقطاع الثانى يختص بمستلزمات المكاتب 
حيث نمثل شركة رافين االمريكية والتى تنتج احبار الطابعات وماكينات التصوير الليزر فى 

امريكا وكذلك نمثل شركة ميتسوبيشى اليابانية والمتخصصة فى انتاج االحبار والدرامات 
والتى ُتصنع فى اليابان ولقد اثبتت شركتنا التميز من حيث جودة المنتجات والمعدالت العالية 

وتخطط الشركة لعمل خط تعبئة لملء كارتردجات الطابعات وماكينات التصوير باحدث 
النظم.   

ادفانسد ديجيتال سوليوشنز B06 

رقم 605، مبنى منظمة أعمال تايوان، رقم 2029، طريق 
مينتچو الجنوبي، تچوخاي، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519072
Ivy Tan :الشخص المسئول

تليفون:86-856-8523-961+ 
فاكس:86-856-8532-007+ 

webmaster@printmax.com.cn :بريد إلكتروني
www.printmax.com.cn :موقع إلكتروني

تعتبر برنتماكس ُمصَنع شهير ومحترف للبكرات الممغنطة ولبكرات المحمِّض في الصين. 
فمنذ عام 2002، تميزت الشركة بمجموعة من األبحاث والتطوير وإمدادات السوق المحلى 

والدولى علي حد سواءإ فبإمكان الشركة عمل التركيبة التي تناسب طلب كل عميل. واعتماًدا 
على توافق الخراطيش المتغير في الوقت الحالى، فإننا نقوم بتعزيز التقنيات الهندسية مع 

استمرار التعاون مع ُمصنعي االكسسوارات المرتبطة بها. وبالتالى، تكون بمثابة نظام 
تحكم في جودة المنتجات التى تنتجها شركتنا. لذلك فنحن نصر على إيجاد الحلول العصرية 

والدقيقة، فضال عن الحصول على أفضل المنتجات + خدمة ُمرضية للعميل.

شركة تچوخاي بينما برنتماكس إيماجن المحدودة B07 
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110 شارع جسر السويس، مصر
الرمز البريدي: 11311

Wael Shahin :الشخص المسئول
تليفون:20-224-549-044+ 

فاكس:
wael.shahin@yahoo.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

نحن شركة رائدة تعمل في مجال استيراد ماكينات التصوير والطباعة.

شركة األهرام B08 

110 جسر السويس، مصر
الرمز البريدي: 11311

a‘Osama Wadee :الشخص المسئول
تليفون: 20-100-158-4415+

فاكس:
بريد إلكتروني:
موقع إلكتروني:

نحن شركة رائدة في مجال استيراد ماكينات التصوير والطباعة واألحبار.

األخوة المتحدون B09 

1 ميدان المماليك، الخلفاوي، شبرا، القاهرة، مصر
الرمز البريدي: 11311

Ahmed Mosaad Metwaly :الشخص المسئول
تليفون: 20-100-031-9078+

فاكس: 20-224-305-103+
hadil.youssef82@gmail.com :بريد إلكتروني

www.facebook.com/mosaad2311 :موقع إلكتروني

الدوحة إنك تقدم المنتجات المختصة بالطابعات وصناعة أدوات طباعة الصور، بداية من 
الطابعات التجارية وصناديق التصوير وقطع الغيار واألحبار السائلة وصوًال إلى ورق 

التصوير عالى الجودة. ويوجد لدينا قسم خاص باألدوات المكتبية.

الدوحة لالستيراد والتجارة B10 

20 شارع الرفاعى – منشيه البكرى _ القاهره _ مصر 
الرمز البريدي: 11123

Ali mahmoud :الشخص المسئول
تليفون:02-02-2453-7277+ ;010-0266-6526 

فاكس:
mohndsali@yahoo.com :بريد إلكتروني

www.elrabwa.com.eg :موقع إلكتروني

الربوه لالستيراد والتجاره ( القاهره ) تعمل فى االحبار منذ 25 سنه , دائمأ نسعى لتقديم جوده 
عالية و إرضاء العميل . 

الشركة لديها فروع عديده فى مختلف انحاء مصر بجانب ان الشركه من اقدم الشركات 
الموجوده فى مصر والتى تعمل فى الطابعات واألحبار واللوازم المكتبيه .

تتوسع الربوه  بالتركيز على تقديم جوده عاليه بأسعار معقوله وتنافسيه فغايتنا هى الوصول 
 . B12 الرضاء العميل باقصى درجه . اهًال بيكم فى

الربوة لالستيراد والتجاره  B12 
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منطقة A، طابق 6، مبنى 0100028، المنطقة الصناعية 
شياوي، شياخو، جوانالن، مقاطعة لونغخوا، شنتچن، الصين

الرمز البريدي: 518109
Tom Shi :الشخص المسئول

تليفون:86-136-7008-7007+ 
فاكس:

info@asseel.com :بريد إلكتروني
www.asseel.com :موقع إلكتروني

شركة أسيل للجرافيكس، تم إنشاؤها في عام 2006، وهي شركة متخصصة في مستهلكات 
الطابعات المتوافقة وأيًضا في خراطيش األحبار (السائلة والجافة) واإلكسسوارات الملحقة. 
وقد استثمرت أسيل في مصنع جديد لقوالب الحقن ومقره دونغ جوان بمقاطعة جوانغ دونغ.
المصنع لديه ورشة عمل على مساحة 10 آالف متر مربع والتي يمكنها اآلن أن تنتج 500 
ألف مجموعة من الهياكل البالستيكية الخارجية لخراطيش الحبر شهرًيا. إنها ورشة عمل 

أوتوماتيكية بالكامل لضمان ثبات الجودة وقدرة إنتاجية عالية.

شركة شنتچن أسيل جرافيك المحدودة B20 

مباني رقم 55 و56 و57 و58 و60، طريق خوتيان، 
المنطقة الصناعية فومين، شارع بينخو، منطقة لونغجانغ، 

شنتچن، الصين
الرمز البريدي: 518111

Tommy Liu :الشخص المسئول
تليفون: 86-755-8400-4000+
فاكس: 86-755-8400-4777+

message@retech.com.hk :بريد إلكتروني
www.retech.com.hk :موقع إلكتروني

ري تك متخصصة في تصنيع خراطيش األحبار منذ عام 2001. حصلت الشركة 
 ISO9001:2008, ISO14001:2004, STMC, CE, على شهادات للجودة مثل

REACH, RoHS, MSDS, etc.
مع مساحة إنتاج واسعة تخطت ال 35 ألف متر مربع، و600 موظف وفريق بحث وتطوير 

متمرس تمكنا من إطالق نماذج جديدة باستمرار. من منتجاتنا الخراطيش أحادية اللون 
واأللوان وأجزائها بجودة قياسية واستثنائية، تستخدم في ماكينات التصوير بالليزر.

ري تك العالمية المحدودة للتكنولوجيا B25 

رقم 2، طريق دينغوان 9، مدينة سانتزاو، مقاطعة تينوان ، 
تچوخاى، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519040
Carolyn Wang :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-3881-270+
فاكس:86-756-3881-170+ 

sales@jx-image.com :بريد إلكتروني
www.amidatoner.com :موقع إلكتروني

شركة تيا ليان شين المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير هى ُمصنع رائد في مجال 
مستلزمات الطابعات منذ عام 1999. على مدار 19 عام من العمل في تصنيع وتطوير 

خراطيش األحبار، إلتزمت شركتنا بالمحافظة على جودة عالية ومتابعة احتياجات العمالء 
واتجاهات السوق باستمرار. 

وبناًءا على اهتمامات العمالء، طورنا أكثر المنتجات مالئمة لهم باستخدام التكنولوجيا 
واالختراعات الخاصة بنا لتزويد العمالء باختيارات أكثر وأفضل.

نقوم أيًضأ بتقديم خدمات تصنيع وتصميم القطع األصلية للعالمات التجارية والحلول المثلى 
للتسويق.

شركة تيا ليان شين المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير B30 

رقم F/15 ،1507، مركز هيولت، 52-54 طريق هوى 
يون، كولون، هونج كونج، الصين 

الرمز البريدي: 999077
David Wang :الشخص المسئول

تليفون: 852-2951-9190+
فاكس: 852-2951-9155+

sales@agopc.cn :بريد إلكتروني
www.agopc.cn :موقع إلكتروني

تعتبر شركة إيه آند چى المحدودة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ومقرها هونج 
كونج، وهي شركة متخصصة في بحث وتطوير المواد الخام المستخدمة في طابعات الليزر 

وماكينات التصوير. في عام 2011، أنشأنا شركة جوانزو إيه آند چى أوبتوإلكترونكس 
المحدودة للتكنولوجيا في الصين. وفي الوقت الحالى، نمتلك 11 خط إنتاج لصنع الدرام، 

وسعة إنتاجنا السنوى تصل إلى 70 مليون قطعة سنوًيا. وفي عام 2015، قامت شركة إيه آند 
چى باستثمارات ضخمة من أجل إنتاج "تكنولوجيا أكثر متانة"، باإلضافة إلى حرفية الصناعة 

.(AEG) وجودة المعدات القادمة من مصنع چي إم بي إتش للتصوير المجسم عالى الجودة
وفي شهر أغسطس 2017، قمنا بضم عالمة تجارية عالمية شهيرة تدعى "ALP" التابعة 
لشركة تچوخاي ألفا كيم تكنولوجي المحدودة. ومن ثم أصبحت شركة إيه آند چي أحد أقوى 

مصنِّعي الدرام في العالم.

شركة إيه آند چى المحدودة B32 
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غرفة رقم F/15 ،1605، مركز هيوليت، 52-54 طريق 
هوي يون، كولون، هونج كونج، الصين

الرمز البريدي: 999077
Winne Chen :الشخص المسئول

تليفون: 852-2730-7883+
فاكس: 852-2730-7886+

sales@mipoltd.com :بريد إلكتروني
www.mipo.com.cn :موقع إلكتروني

تعتبر شركة ميبو المحدودة للتكنولوجيا أحد المصنعين الرائدين في مجال المستهلكات، والتى 
تأسست عام 1999.نقوم بتقديم خدمات حلول مشكالت الطباعة التى قد تشتمل على خراطيش 
الحبر المتوافقة وخراطيش الحبر الجاف وخراطيش الحبر السائل وصناديق إعادة ملء الحبر 
الجاف والسائل وسيستم الحبر المستمر ومسحوق الحبر والورق عالى الجودة لنافثات الحبر. 
إن مراكز التوزيع الخاصة بنا توجد في هونج كونج وجوانزو. ونمتلك مصنعا تبلغ مساحته 

100 ألف متر مربع، ويقع هذا المصنع في جوانزو بالصين. إن المصنع مجهز جيًدا بمرافق 
إنتاج متطورة آلية التشغيل، فضال عن كونه مزود بتكنولوجيا فائقة. وقد حصلت اآلن منتجات 

ميبو على نظام إدارة الجودة المعروف ب أيزو9001: 2008 و حصلت أيًضا على شهادة 
نظام إدارة البيئة المعروف ب أيزو 14001:2004.

شركة ميبو المحدودة للتكنولوجيا B35 

رقم 2029، طريق مينغتچو الجنوبي، مقاطعة شيانغ تچو، 
تچوخاي، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519070
Kevin Fu :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-8615-009+
فاكس: 86-756-8615-006+

kevin@baisine.com :بريد إلكتروني
www.baisine.com :موقع إلكتروني

دائًما ما تسعى شركة تچوخاي بايسن تكنولوجي المحدودة لتصبح ُمصنع محترف للخراطيش 
المتوافقة ومجموعات األحبار لماكينات التصوير. نحن نهدف دائًما إلى تطوير وإنتاج 

خراطيش ماكينات التصوير والطابعات. تقع مرافق إنتاجنا في مدينة تچوخاي بالصين والتي 
حصلت على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO9001:2008 وشهادة نظام اإلدارة البيئية 

الدولية ISO14001:2004. نحن نبحث عن الموزعين في جميع أنحاء العالم، مرحبا بكم 
لالنضمام لنا.

شركة تچوخاي بايسن تكنولوجي المحدودة B38 

316 بي، مبنى رقم 1، مبنى تچونغتشياوشينغ التجاري، 
رقم 4 طريق تچوشان، مقاطعة شيانغتچو، تچوخاي، جوانغ 

دونغ، الصين
الرمز البريدي: 519000
Gary :الشخص المسئول

تليفون:86-138-0923-5757+ 
فاكس:86-756-251-3080+ 

gary@imeprinting.com :بريد إلكتروني
www.imeprinting.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة آي مي عام 2010. وتعتبر أحد أهم ماركات مستلزمات الطباعة المتوافقة 
الرائدة في العالم. فهي تتمتع بقدرة هائلة على تكامل الموارد، فضال عن وجود أنظمة متقدمة 

لضمان الجودة وخدمة عمالء إحترافية. مما يجعلنا قادرين على تقديم حلول شاملة لعمالئنا 
بشأن جميع أنواع المستلزمات المتوافقة. فنحن متخصصون في بناء عالمة تجارية عالمية 

فائقة الجودة، فضال عن السيرة الطيبة والِقيمة التي نقدمها لعمالئنا. ونبحث أيضا عن شركاء 
عالميين، ويسعدنا تواصلكم معنا!

شركة تچوخاي توب إنوفيشن المحدودة للتجارة الدولية B50 

رقم 226، الخليج المصري، القبة، القاهرة، مصر
الرمز البريدي: 11291

Sobhy Ibrahim :الشخص المسئول
تليفون: 02-2424-0760+ ;20-100-143-0120+

فاكس:
intl@yahoo.com_Misr :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

نحن شركة رائدة في سوق استيراد ماكينات التصوير والطباعة.

Est  شركة مصر الدولية  B52 
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مصنع رقم 70، منطقة خولي ، منطقة تونغان الصناعية، 
شيامن، فوچيان، الصين

الرمز البريدي: 361100
Kevin Xu :الشخص المسئول
تليفون: 86-592-3175-321+
فاكس: 86-592-3175-323+

xmgbs@xmoat.com :بريد إلكتروني
www.xmoat.com :موقع إلكتروني

ُنشأت عام OAT ،1996 متخصصة في تصنيع مستلزمات المكاتب. وقد دمجت شركتنا 
البحث والتطوير مع التصنيع لتقوم بإنتاج منتجات تشمل: 

أحبار ماكينات النسخ لماركات ريسو وريكو وجيستيتنر ودوبلو للناسخات الرقمية، وأيًضا 
أحبار كومكلر لمنتجات ريسو، وخراطيش حبر ماكينات التصوير لريكو وكانون وكيوسيرا 

ميتا وكونيكا منولتا وتوشيبا وزيروكس وشارب. وأيًضا قطع غيار ماكينات التصوير والنسخ.
كما حصلنا على شهادات الجودة ISO9001 وISO14001 وقمنا بالتطور وأصبحنا شركة 

صناعية تستخدم التقنيات العالية خالل أعوام من المجهودات. واتباًعا لمبدأ "الجودة أوًال 
والعمالء قبل كل شيء" نحرص على تقديم منتجات من الدرجة األولى مع أفضل خدمة ما بعد 

البيع لعمالئنا.

شركة شيا من برايت جلوري المحدودة لاللكترونيات B55 

رقم 20، طريق لونغ تانغ األول، مدينة تانتچو، تچونغ شان، 
جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 528467
Christina Zou :الشخص المسئول

تليفون: 86-138-2476-3396+ ;86-760-8673-5666+
فاكس: 86-760-8673-5666+

marketing@far-industries.com :بريد إلكتروني
www.far-industries.com :موقع إلكتروني

شركة فار المحدودة للصناعات تعد مصنِّعا لخراطيش الحبر السائل لماكينات التصوير، 
وأيضا مصنِّعا لقطع الغيار التي تستخدم على نطاق واسع في ماكينات كانون وريكو وتوشيبا 

وزيروكس ومينولتا وكيوسيرا وشارب. ولدينا قسم للبحث والتطوير خاص بنا، فضال عن 
وجود قسم التشكيل، وقسم ضخ البالستيك، وقسم التركيب، وقسم الملء، وقسم التغليف. مما 

يعني أننا نستطيع التحكم في اإلنتاج من الخطوة األولى إلى الخطوة األخيرة، والتأكد من وقت 
الشحنة المحدد والجودة المميزة والسعر التنافسي الذي نقدمه لعمالئنا. مرحًبا بكم فى الجناح 

.B56 الخاص بنا رقم

شركة فار المحدودة للصناعات B56 

3 شارع فهمى حجازي، متفرع من شارع حسن عبد العال، 
شارع فيصل، الجيزة، مصر

الرمز البريدي: 11311
الشخص المسئول:

تليفون: 20-11-111-41600+
فاكس: 20-23-393-5881+

Abbouhashemmasry@gmail.com :بريد إلكتروني
www.alansargroup.com :موقع إلكتروني

مؤسسة اَألنس لمعدات المكتب B60 

بلوك b، رقم 25، منطقة التكنولوجيا الصناعية ، منطقة 
شيانغ تچز، تچوهاى، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Luna Zhu :الشخص المسئول
تليفون: 86-756-2622-092+
فاكس: 86-756-2532-681+

market01@cmchinamate.com :بريد إلكتروني
www.cmchinamate.com :موقع إلكتروني

شركة تشاينا ميت تكنولوجي المحدودة ُأنشأت في يناير 2007، وهى شركة ناشئة ذات 
تكنولوجيا متقدمة رائدة فيمجاالت بحث وتطوير وبيع مستلزمات الطابعات بما فيها خراطيش 

األحبار وخراطيش اإلنكچيت واألحبار السائلة وموديالت أنظمة توريد الحبر المستمر 
لخراطيش األحبار والشرائط الملونة وورق التصوير وغيرهم.

مع جودة جديرة بالثقة وخدمة ما بعد البيع متكاملة، صدَّرنا منتجاتنا لدول وأنحاء العالم والتي 
القت ترحاب العمالء المحليين واألجانب.

شركة تشاينا ميت تكنولوجي المحدودة C10 
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رقم 3، طريق بينغشي الخامس، منطقة نانبينغ الصناعية، 
تچوهاى، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519060
Mr. Ju :الشخص المسئول

تليفون:
فاكس: 86-756-8305-545+

juhao@kingtech-print.com :بريد إلكتروني
www.zhketing.com :موقع إلكتروني

شركة تچوخاي كينج تك المحدودة ُأنشأت عام 2012 وهى متخصصة  في خراطيش حبر 
الليزر المتوافقة مع ماركات إتش بي وبرازر وسامسونج وكانون وليكسمارك وزيروكس..

وغيرهم. لدينا فريق مكون من 220 عامل و 10 آالف متر مربع مساحة عمل و10 سنوات 
من الخبرة لفريق عمل بحث وتطوير ومراقبة جودة وقدرة إنتاج شهرية لـ 350 ألف قطعة. 

وبكونها واحدة من شركات الناشئة ذات التقنيات العالية في الصين حاصلة على شهادات 
جودةISO 9001:2008  وISO 14001:200، قمنا بتصنيع خراطيش أصلية للعديد من 

الماركات المشهورة، والذي يدل على أننا نحافظ على جودة عالية وتعاون موثوق به لعمالئنا 
الكرام من أنحاء العالم.

شركة تچوخاي كينج تك المحدودة C12 

الطابق الثانى، مبني ب، منطقة تساوجن الرائدة، محطة 
مترو ميدان لونغ تشنغ مخرج أ، مقاطعة لونغ جانغ، شنتچن، 

جوانغ دونغ، الصين
الرمز البريدي: 518000

Elaine :الشخص المسئول
تليفون: 86-755-8973-4724+
فاكس: 86-755-8973-4724+

marketing@astaoffice.com :بريد إلكتروني
www.astaoffice.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة شنتچن أستا أوفيشيال المحدودة للمستلزمات المتوافقة عام 2004، ومقرها 
الصين. وتعتبر شركة مصّنعة رائدة في مجال حلول التصوير المتكاملة، وتتمتع بسمعة 

دولية وتعمل على توفير مستلزمات الطباعة المتوافقة، وحلول طباعة أكواد التعريف ولصق 
البطاقات على المنتجات وأدوات ومعدات المكاتب وخدمات أخرى حاصلة على شهادة 

 .EC وشهادة ، STMC وشهادة ،FCC األيزو 9001، وشهادة األيزو 140001، وشهادة
لدينا قدرة إنتاج شهرية ل600 ألف خرطوشة حبر وأحبار آالت تصوير ومليون من أجزاء 

الطابعات المتوافقة. ولدى شركة أستا ما يزيد عن 80 وكيل عالمات تجارية عالمية في أكثر 
من 50 دولة. ودائًما ما تتمسك شركة أستا بمفهوم الخدمات السريعة والشفافية والمسئولية.

شركة شنتچن أستا أوفيشيال المحدودة للمستلزمات المتوافقة C13 

لرمز البريدي: 528216
Gavin Tang :الشخص المسئول
تليفون: +4889-1788-158-86
فاكس: +51-815-862-757-86

lbt008@fslbt.com :بريد إلكتروني
www.fslbt.com :موقع إلكتروني

LBT Office Supplies Limited C14 

أوكرانيا، إم. كييف، شارع  إيفان مازيبا، 4/٦
الرمز البريدي:01010

Olga Derechey:الشخص المسئول
تليفون:38-044-4676-655+
فاكس:38-044-3790-404+

Olga.Derechey@vm.ua:بريد إلكتروني
www.vm.ua/en:موقع إلكتروني

نحن الشركة األوكرانية "في. إم" التي تأسست في 1996 والمتخصصة في إنتاج وتوزيع 
مستلزمات الطباعة في للمكاتب والمنازل. واليوم أصبحنا وحدة من أكير ُمصنعي المستلزمات 

المتوافقة في أوكرانيا ومورد معتمد لُمصنعي المنتجات األصلية وشريك تجاري للشركات 
الرائدة المصنعة لمعدات الطباعة والمستلزمات المتوافقة وصاحبة الماركات التجارية بارفا 

وباترونـ وأيًضا صاحبة مختبر للبحث وتطوير منتجات جديدة ومراقبة الجودة. لدينا مجموعة 
منوعة من المنتجات المتوافقة واألصلية ووسائط البيانات ومعدات الطباعة واكسسوارات 

الكمبيوترات. إنتاج شركتنا خاضع لمعايير الجودة 9001:2009 و14001:2006. مهمتنا 
هى توفير حلول كل ما يخص الطباعة لعمالئنا.

شكة "في. إم" ذات المسئولية المحدودة C15 
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الندبووغ 27، 3899 بي بي زيولد، هولندا
الرمز البريدي:

Mark Dawson :الشخص المسئول
تليفون: 31-653-4504-95+

فاكس:
mark@iopbv.com :بريد إلكتروني
www.iopbv.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة آى أوه بي لمساعدة بائعي أدوات الطباعة للحصول على أرباح جديدة 
وللحصول على أفضل هامش ربح. وعملت الشركة على التواجد الحصري للمنتجات البديلة 

لخراطيش العالمة التجارية "آي بي إم ®IBM" في السوق، مما ساهم في خفض تكاليف 
الشركات الناشئة وتوفير هوامش ربح جذابة للشركات. وتتيح الشركة أيًضا منصة مشاركة 
للهواتف المحمولة (إيزي كيو eesyQ)، وذلك من أجل تحفيز الوالء لدى العميل ولتكرار 

العمل معهم مرة أخرى. وتوفر الشركة للبائعين في مجال المدارس والجامعات حلول وأدوات 
واكسسوارات وبرامج طابعة روبكس ثالثية األبعاد. مما يسمح للشركاء باإلستفادة من ثورة 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (STEM Revolution) التي تحدث في التعليم 
اآلن. وتوفر شركة  آى أوه بي أيضا سلسلة كاملة من أدوات خراطيش الحبر تناسب استخدام 

جميع أنواع المنتجات متعددة االستخدام باالضافة إلى توافر أجهزة سطح المكتب. 

Internet Of Printing BV C16 

الطابق 1، مبنى وويانغ،رقم 65 طريق لونغفا، مقاطعة 
لونغخوا، شنتچن، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 518100
Christy Zhang :الشخص المسئول

تليفون:
فاكس: 86-755-8470-4313+

christy@hg-tonger.com :بريد إلكتروني
www.hg-tonger.com :موقع إلكتروني

شركة شن تچن خوا جونغدا تكنولوجي المحدودة ُمصنعين محترفين لخراطيش أحبار ماكينات 
التصوير وطابعات الليزر. تقع في مقاطعة لونغخوا بمدينة شنتچن. بدأنا العمل في مجال 

األحبار المتوافقة منذ عام 2000، وتطورنا لنصبح شركة معروفة في صناعة المستهلكات 
العامة. منتجاتنا منها خراطيش الحبر األسود واأللوان والمستلزمات المتوافقة األخرى 

لماكينات التصوير والطابعات.

شركة شن تچن خوا جونغ دا تكنولوجي المحدودة C17 

رقم 331، طريق خوايو ، منطقة شيانغتچو، تچوهاى، 
جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 51999
Candice :الشخص المسئول

تليفون: 86-760-2820-5015+
فاكس: 86-760-2820-5015+

candice@teamsung.com.cn :بريد إلكتروني
www.teamsung.com.cn :موقع إلكتروني

احات الطابعات والشفرات والشفرات  تيمسنج واحدة من المتخصصين في صناعة مسَّ
المطاطية (Dr. Blade) وبكرات التزويد وبكرات الشحن الرئيسية، وأيًضا شفرات المسح 

آلالت التصوير منذ عام 2006.
نقوم أيًضا بتصنيع أجزاء من العديد من الماركات منها إتش بي وسامسونج كلر وبرازر 

وريكو وكانون وكونيكا مينولتا وزيروكس وتوشيبا وغيرهم. تيمسنج لديها معدات تصنيع 
آلية أكثر تقدًما وفريق خبير للبحث والتطوير ومراقبة الجودة بدقة، ما جعل نسبة الشكوى 

من جودة منتجاتها أقل من 0.1٪. وحرًصا منا على تلبية احتياجات السوق المتزايدة، نستمر 
احات آالت التصوير والطابعات. شركتنا تضمن لعمالئها جودة عالية بأسعار  في تطوير مسَّ

تنافسية وخدمة ممتازة.  نحن نضع أمامنا دائًما هدف: 
"الناس قبل كل شيء، رضا العمالء، الجودة أوال". نجاح عملك هو عملنا.

شركة تچوخاي تيمسنج المحدودة C18 

رقم 6، طريق بينغشيشي ، نانبينغ، شيانغ تچو، تچوهاى، 
جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519060
Clark :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-8920990+
فاكس:

clark@haoyinbao.com :بريد إلكتروني
www.hyb-toner.com :موقع إلكتروني

HYB لألحبار تعمل في هذا المجال منذ عام 1998، أسسها السيد فينسنت تشن، تقوم بإنتاج 
الخراطيش واألحبار المتوافقة مع العديد من الناسخات المشهورة مثل كيوسيرا ميتا وريكو 

وكانون وكونيكا مينولتا وزيروكس وباناسونيك وتوشيبا وشارب وغيرهم. جميع األحبار من 
موردين مشهورين من اليابان وتايوان وأيًضا من الصين. لدينا نظام اختبار شامل واستثمار 
دائم في آالت التصوير لممارسة رقابة صارمة على نوعية الحبر الُمصنع. لدينا القدرة على 

إنتاج حوالي 200 ألف قطعة شهرًيا من خراطيش أحبار ماكينات التصوير.

مجموعة إتش كي خاو يين باو المحدودة C20 
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شارع بادا، مبنى رقم 1، قرية شينبا، مدينة شيباي، منطقة 
شيشان، ووشي، چيانغسو، الصين

الرمز البريدي: 214192
Kelly Lee :الشخص المسئول

تليفون: 86-186-5156-8768+ ;86-510-8870-7183+
فاكس: 86-510-8820-6680+

sales@wxcanton.com :بريد إلكتروني
wxjiateng.en.alibaba.com :موقع إلكتروني

تعتبر شركة ووشي چياتنغ المحدودة للمسحوق المغناطيسي قاعدة االنتاج االحترافية الشاملة 
الوحيدة في الصين المسئولة عن صناعة مسحوق الحبر الجاف والراتينج الخاص بالحبر 

والمسحوق المغناطيسي. إن شركتنا حاصلة على شهادة األيزو 9007:2015. تأسست 
الشركة عام 1986 مع عالمتين تجاريتين وهما چياتنغ وخايدهبيرج. وحتى اآلن، وصل 

إنتاجنا السنوى إلى 5000 طن. وندير حالًيا 15 خط إنتاج للحبر من أجل تلبية طلبات عمالئنا. 
كما نوفر اآلن إمداد ألكثر من 100 نوع من الحبر الجاف المستخدم في ماكينات التصوير 

وطابعات الليزر والطابعات متعددة المهام.

شركة ووشي چياتنغ المحدودة للمسحوق المغناطيسي C23 

الطابق الرابع، مبنى أ، رقم 8، طريق تشوانغشين األول، 
ساحل تينغدينغ للعلوم التكنولوجيا، مدينة تانغتياوان، تچوخاي 

، جوانغ دوغ، الصين
الرمز البريدي: 519080

Xiahui :الشخص المسئول
تليفون: 86-760-8628-2501-8006+

فاكس: 86-760-8628-2503+
xiahui@hotsunimaging.com :بريد إلكتروني

www.hotsunimaging.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة تچونغشان هوتصن المحدودة لمنتجات التصوير عام 2005. وهى شركة 
مصّنعة محترفة في مجال صناعة وحدات درام الطابعات ( وحدات التصوير/ بي سي يو). 

ونقوم بتصميم وإنتاج إمدادات لمنتجات ذات جودة عالية لتستخدم في طابعات من طراز ريكو 
وكانون وكونيكا ومينولتا وزيرزكس وليكسمارك وغيرهم. وتتميز شركة هوتصن بمراعاة 

الجودة والدقة في كل خطوة من خطوات تقديم خدماتها لعمالئها الكرام. فنحن نتحكم في جميع 
عمليات اإلنتاج، مثل إعادة تصنيع الهيكل الخارجي وفحص المواد المستخدمة وإعادة ملء 
المحتوى والتأكد من فحص المنتجات فحًصا شامًال. سنعمل باستمرار على تطوير اإلبداع 

ومراقبة الجودة والبحث والتطوير إلنتاج المزيد من امدادات وِقطع غيار ماكينات التصوير 
المتوافقة والشاملة بهدف توفير منتجات للمستهلك تتوافق مع سعرها وتقديم منتجات ذات 

جودة عالية. إذا كنت مهتما بمنتجاتنا، فمرحبا بك لتكن شريكنا في العمل.

شركة تچوخاي هوتصن المحدودة لإللكترونيات C25 

رقم 11، طريق فويونغ، مقاطعة شيانغ تچو، تچوخاي ، 
جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Luis Xie :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-6311-755-8833+
فاكس: 86-756-6311-752+

ventas@polytoner.cn :بريد إلكتروني
www.polytoner.cn :موقع إلكتروني

تأسست شركة تچوخاي بوليتونر إيمدج المحدودة عام 2004، وهي أحد المصنِّعين المهتمين 
بجودة لخراطيش الليزر چيت في الصين. وتمتلك خبرة واسعة في مجال بحث وتطوير الليزر 
چيت. وتدير شركة بوليتونر مصنع لإلنتاج تبلغ مساحته أكثر من 20 ألف متر مربع، ويعمل 

به 50 فني من الدرجة األولى و500 موظف مدربين جيًدا. وقد بنت الشركة ثقة راسخة 
وأننجت تصاميم تتسم بالدقة واإلبداع ووفرت لعمالئها بائعي تجزئة وموزعين على قدر 

المسئولية في جميع أنحاء العالم، وساعدها في ذلك منتجاتها عالية الجودة. فكل عميل يطمح 
فى الحصول على جودة عالية وآداء مستمر ودعم ممتاز. ومهمة شركة بوليتونر هى التفوق 

على توقعات العميل من أول يوم وكل يوم.

شركة تچوخاي  بوليتونر إيمدج المحدودة C26 

رقم 18، طريق تينهنغ، مقاطعة تيندينغ الصناعية، تچوخاي  
جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519085
Sanny Liu :الشخص المسئول
تليفون: 86-756-3396-828+
فاكس: 86-756-3396-228+

xlliu@pu-tech.com :بريد إلكتروني
www.pu-tech.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة تچوخاي بو-تك الصناعية المحدودة في يوليو 2002، وهى شركة متخصصة 
في تصنيع الشفرات وDRsوبكرات الشحن الرئيسة (PCR)، وأجزاء البولي يوريثان 

المطاطية المستخدمة في تطبيقات أخرى. ويقع مقر شركتنا في منطقة تيندينغ الصناعية في 
تچوخاي، وتبلغ مساحتها 32 ألف متر مربع. نحن نستطيع تصنيع تركيبات البولي يورثان 

وقوالب الضغط وقوالب الضخ والمعدات المباشرة وغيرهم. وحتى اآلن نحن حاصلون على 
8 براءات اختراع و15 براءة اختراع ُمعلنة. شركة بو-تك هي نائب الرئيس لمنظمة صناعة 

المستلزمات المتوافقة بتچوخاي. وشركتنا أيضا حاصلة على شهادة األيزو 9001:2008.

شركة تچوخاي بو-تك الصناعية المحدودة C28 
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اإلمارات العربية المتحدة، دبى
الرمز البريدي: 52483

Mr. Ajay Virani :الشخص المسئول
تليفون: 971-4-3930-734+
فاكس: 971-4-3930-221+

ajayv@daisytek.ae :بريد إلكتروني
www.daisytek.ae :موقع إلكتروني

تأسست شركة ديزي المحدودة للحاسب اآللى عام 1991، وهى شركة بيع بالجملة لمستلزمات 
الطابعات المتوافقة وإكسسوارات الحاسب اآللى في الشرق األوسط تقدم خدماتها لعمالئها 
من أنحاء العالم. فنحن نتعامل مع العديد العالمات التجارية الشهيرة مثل إتش بي وكانون 

وبرازر وسامسونج وإبسون وبوالرويد. وبسبب إيماننا الراسخ بأهمية التخصص، فنحن نهتم 
جيًدا بكُال من العميل والمنتج. ونوّفر أحدث اإلصدار من المنتجات، باإلضافة إلى أن مخازننا 

الواسعة التي تضمن توافر المخزون من المنتجات في أى وقت.
ونقّدم أيضا سعر تنافسي وخدمة متميزة من أجل توفير قيمة مضافة لعمالئنا، وفي ذات الوقت 
نعمل جاهدين للمحافظة على أعلى معايير ألخالقيات العمل في تعاملنا مع العمالء والموردين.

شركة ديزي تك المحدودة للحاسب اآللى C29 

رقم 413، طريق انتيتچونغ، منطقة صن تزاو الصناعية 
للعلوم والتكنولوجيا، مقاطعة تينوان، تچوخاي ، جوانغ دونغ، 

الصين
الرمز البريدي: 519040
Yilia :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-6167-186+
فاكس: 86-756-6167-187+

sales@maetone.com ;sales@oritone.cn :بريد إلكتروني
www.maetone.com :موقع إلكتروني

شركة تچوخاي أوريتون المحدودة للتكنولوجيا هى شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة، وهى شركة متخصصة في البحث والتطوير واإلنتاج وبيع مستلزمات الطابعات. 

فشركتنا هى أحد أكبر الُمصنِّعين المحترفين إلمدادات الطابعات في تچوخاي، ويعمل بالشركة 
فريق من الشباب المحترفين. جميع منتجاتنا خاضعة لقواعد صارمة في مجال البحث 

والتطوير والتأكد من الجودة. وحصلت شركُتنا على العديد من الشهادات العالمية، مثل: 
ROHS وأيزو 9001 و EC وغيرهم. ونوّفر أيًضا خدمات صناعة المنتجات األصلية عالية 

الجودة. ولدينا حوالي 20 خط إنتاج لخراطيش الحبر السائل أحادية اللون، مع سعة إنتاج 
شهرية تصل إلى ما يزيد عن 800 ألف قطعة. ولدينا أكثر من 10 خطوط إنتاج لخراطيش 

الحبر السائل الملون، مع سعة إنتاج شهرية تتعدى الـ  300ألف قطعة. وعالمتنا التجارية 
"ميتون" معروفة في جميع أنحاء العالم.

شركة تچوخاي أوريتون المحدودة لتكنولوجيا المعلومات C30 

ديبيوتاشن 279، 1-3، 08007، برشلونة، أسبانيا
الرمز البريدي:

Miguel Garcia :الشخص المسئول
تليفون: 34-93-5305-631+
فاكس: 34-93-5323-329+

miguel@imex-eu-trading.es :بريد إلكتروني
www.imex-eu-trading.es :موقع إلكتروني

تعد شركة أيمكس أحد أكبر ُمصّنعي الحبر السائل في مجال إعادة تدوير الخراطيش. وقد 
استمرت أيمكس في مساهمتها ألكثر من 25 عاما في الصناعة عن طريق توفير منتجات 

الحبر السائل عالية الجودة المتوافقة والمضمونة، والتى تلبي احتياجات كبار المصّنعين 
والمستخدمين في هذا المجال.

أيمكس إي يو للتجارة C32 

وحدة 1707، مبنى رقم 64، طريق بينغ شان الجنوبي، 
مقاطعة خايتسانغ، شيامين ، فوتيان، الصين

الرمز البريدي: 361026
Mr. Ren :الشخص المسئول

تليفون: 86-592-6896-238+
فاكس: 86-592-6896-237+

info@kreyoly.com :بريد إلكتروني
www.kreyoly.com :موقع إلكتروني

شركة شيامين كرييولي المحدودة  لمستلزمات المكتب هي شركة متخصصة في مجال 
التصنيع، ويتضمن عملنا البحث والتطوير والتصميم واإلنتاج والتوزيع وخدمات الطابعات 

عالية الجودة ومستلزمات الطباعة المتوافقة. وفي الوقت الحالى، نقدم لعمالئنا سلسلة كاملة من 
خراطيش الحبر السائل وأجزاء الطابعات، والتى تتوافق مع طابعات ريكو وكانون وكيوسيرا 

وكونيكا مينولتا وشارب وتوشيبا وزيروكس وباناسونيك وعالمات تجارية أخرى. نوّفر 
لعمالئنا أيًضا ورق الطباعة والحبر الجاف ومكونات طابعات ريسو وريكو/ جيستيتنر ودوبلو 

وعالمات تجارية أخرى. فنحن نعمل جاهدين لنوفر لعمالئنا منتجات عالية الجودة مع خدمة 
رفيعة المستوى مع دقة في مواعيد التسليم.

شركة شيامين كرييولي المحدودة لمستلزمات المكتب C33 
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إديسونويغ HG  ،No. 4207 ،44غورينتشم، ÷ولندا
الرمز البريدي:

Narjiss Mouslim :الشخص المسئول
تليفون:
فاكس:

narjiss.mouslim@katun.com :بريد إلكتروني
www.katun.com :موقع إلكتروني

كاتون واحدة من أكبر ُمصنعي  القطع األصلية لمستلزمات الطباعة والتصوير في العالم.
كاتون تصمم وتصنع وتبيع وتوزع المنتجات األصلية (مثل األحبار السائلة والجافة واألجزاء 

قطع الغيار) لماكينات التصوير والطابعات ومعدات الطباعة والتصوير األخرى في جميع 
أنحاء العالم.

مجموعة كاتون C35 

الطابق الخامس، رقم 196، مبنى شيانغشينغ، قرية لونغشي 
شاشي، شارع هايلونغ، منطقة ليوان وجوانغ تچو و وجوانغ 

دونغ الصين
الرمز البريدي: 510378

Calvin Li :الشخص المسئول
تليفون: 86-1862-0149-020+

فاكس:
sales@baihui-hp.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

شركة باي خوي تكنولوجي المحدودة هى شركة ُانشأت في عام 2000. نحن واحدة من أكبر 
ُمصنعي أجزاء الفيوزات المتخصصين في الصين، وخدماتنا تشمل اإلنتاج والتسويق وجميع 

الخدمات.
منتجاتنا الرئيسية هى: وحدات الفيوزات وأفالم الفيوزات وأطقم الصيانة و خراطيش األحبار 

والبكرات العلوية وبكرات الضغط ووحدات التسخين ولوحات الفصل إلى أخره.
 لدينا معدات اختبار متقدمة وتقنيين محترفين وفريق مبيعات ممتاز. لدينا القدرة على تقديم 

أفضل جودة لعمالئنا. فبعد 10 سنوات من المجهودات، أصبح لدينا أكثر من 2000 عميل من 
أنحاء العالم.

شعارنا هو كفائتنا تشكل صورتنا ونستمر بإتزامنا بالجودة

شركة باي خوي تكنولوجي المحدودة C36 

22/11 المنطقة الصناعية دمياط الجديدة
الرمز البريدي: 35111

Ahmad Saad Saleh :الشخص المسئول
تليفون: 20-115-766-6111+

فاكس: 20-502-332-651+
engahmadsaleh11@gmail.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

تأسست مجموعة سعد صالح عام 1982. وتعمل المجموعة في مجال استيراد وتصدير 
ماكينات التصوير والطباعة ومعدات المكاتب وتصنيع المنتجات الورقية وإعادة ملء الحبر 
السائل واألدوات المكتبية. وشركاتنا هي: الشركة الهندسية لمعدات المكاتب (وكيل شارب) 

والتي تأسست عام 1982، وشركة سبرنت لالستيراد والتصدير في فرنسا والتي تأسست 
عام 2003 ومقرها فرنسا، وكذلك مصنع كوبي تك الذي تأسس عام 2004 وفيه يتم تصنيع 
المنتجات الورقية والكراسات وإعادة ملء األحبار وصناعة ألواح بوليبروبيلين البالستيكية. 

ويقع مقر شركة سعد ابراهيم صالح لماكينات التصوير والطباعة في المملكة العربية 
السعودية.

كوبي تك (سعد صالح) C38 

20 أ ش عدلى ، وسط البلد، القاهرة ، مصر 
الرمز البريدي: 11121

Walid Qorish :الشخص المسئول
تليفون: 20-9998-3932+ ;20-2524-3932+

فاكس: 20-0134-3932+
 walid@arabprintmedia.com :بريد إلكتروني

 www.arabprintmedia.com :موقع إلكتروني

أراب برينت ميديا هى مجلة متخصصة في مجال الطباعة والنشر والتغليف واإلعالن. رسالتنا 
هى خدمة القطاعات العاملة في المجال في اإلطالع على أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة 

والمواكبة مع أحدث التقنيات والتطورات المتغيرة في هذا المجال. تتضمن المجلة مناقشة العديد من 
الموضوعات، فتحتوى على :

تكنولوجيات الطباعة : األوفسيت والفلكسو والجرافيور والطباعة المسامية، الطباعة الرقمية، التغليف، 
النشر ( مطبوع وإلكترونى )، التصميم، ما قبل الطباعة، ما بعد الطباعة والتجليد والتشطيب، إدارة 

األلوان، االنسيابات الرقمية، الطباعة المؤمنة، الخامات، اإلنتاج اإلعالمي المرئي والمسموع. 
تحرص أراب برينت ميديا على التواجد و المشاركة في تنظيم الفعاليات الخاصة بالمجال في العديد 
من المعارض اإلقليمية والدولية باإلضافة إلى الدور الذي نقوم به في خدمة القطاع من خالل تنظيم 

فعاليتنا الخاصة بـ"أراب برينت ميديا" التي تخدم العاملين في مجال صناعة الطباعة والتغليف والنشر 
واإلعالن عن طريق تقديم ورش عمل وندوات تقدم من خالل متخصصين في المجال.

مجلة أراب برينت ميديا C39 
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84أ شارع طومان باي – الزيتون - القاهرة- مصر
الرمز البريدي: 11131

George Bahaa Georgy :الشخص المسئول
تليفون: 20-20-1097-7709-10+

فاكس: 20-22-4536-812+
Yanny.bahaa@jocimusedcopier.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

بدأت الشركة نشاطها في عام 1991 و بدأت في إستيراد ماكينات تصوير المستنداتفي عام 
1998 ثم بدأت في استيراد األحبار و مستلزمات التشغيل في عام 2006 و تعد شركة جوسيم 

من الشركات الرائدة في مجال ماكينات تصوير المستندات في السوق المصري تحت قيادة 
حكيمة من مؤسس الشركة م.بهاء جورجي جبرائيلتمتلك شركة جوسيم فريق مبيعات علي 

مستوي عال من الخبرة في مجاراهاالساليب الحديثة في البيع في السوق المصري .

جوسيم لالستيراد و التصدير C40 

17 شارع عمر بن الخطاب، المنصورة، مصر
الرمز البريدي: 35511

Ahmed Ashmawi :الشخص المسئول
تليفون: 20-1005-6393-57+

فاكس: 20-5021-2277-7+
info@tibagroupinternational.com :بريد إلكتروني
www.tibagroupinternational.com :موقع إلكتروني

تعد مجموعة طيبة أحد أكبر مستوردى ماكينات التصوير والطباعة المستخدمة وجميع 
األدوات المتعلقة بهم في مصر. ولدينا 5 أفرع في جمهورية التشيك ودبي. وانضممنا مؤخًرا 

لمجموعة "سيت CET" وأصبحنا الموزع المعتمد لهم في مصر.  

مجموعة طيبة D05 

مبنى 9،  امتداد رمسيس2، شارع ممدوح سالم، مدينة نصر، 
القاهرة، مصر

الرمز البريدي: 11311
Safwat Hussein :الشخص المسئول

تليفون: 20-111-812-1110+
فاكس:

saf0hussein@gmail.com :بريد إلكتروني
www.Elsafaeg.com :موقع إلكتروني

ركزت شركة الصفا للتجارة أعمالها في إنتاج إكسسوارات ماكينات التصوير منذ عام 1996. 
واآلن أصبحت شركة رائدة تقدم العديد من مستلزمات ماكينات التصوير والطباعة المتوافقة 

والتي تتمتع بجودة عالية. باإلضافة إلى ذلك، أصبحنا الموزع الحصري لـ " كاتون" في 
مصر منذ عام 2007.

الصفا للتجارة D10 

7/ اف، مبنى رقم 26، منطقة تسويتچو الصناعية، طريق 
مينغتچو، تچوخاي  ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Sophie Wang :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-8519-179+
فاكس: 86-756-8519-010+

sales@weemay.com :بريد إلكتروني
www.weemay.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة تچوخاي ويماى المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير عام 2007، ومقرها 
في تچوخاي بالصين. وفي مطلع عام 2008، كانت وكيل أيمكس في السوق الصينية، وكانت 

ُمصّنع لجميع أنواع مسحوق الحبر الملون، وتمتعت بأكبر سعة إنتاج في ذلك الوقت. وفي 
عام 2013، أنشأت شركة ويماى مصنع إلنتاج حبر الطابعات الفائقة الجودة ووحدات الدرام 

الخاصة بخراطيش الحبر معادة التصنيع من ماركات ريكو وكانون ومينولتا وكيوسيرا 
وزيروكس وشارب. ونمتلك حتى اآلن 5 براءات اختراع، ولدينا خبرة في توريد وتوزيع 
مسحوق الحبر تصل إلى 11 عام. وسنعمل أيًضا بشكل مستمر في مجال البحث والتطوير 

المصحوب بتوفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية.

شركة تچوخاي ويماى المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير  D15 
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غرفة 701، مبنى خوايه ، رقم 2158 ، طريق مينغ تچو 
الجنوبي، تچوخاى، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Vicky Dai :الشخص المسئول
تليفون: 86-756-8585-977+
فاكس: 86-756-8585-978+

sales@china-ebest.com :بريد إلكتروني
www.china-ebest.com ;www.china-ebest.en.alibaba.com :موقع إلكتروني

ُأنشات عام 1993، إيبيست المحدودة للصناعة واألعمال (تچوخاي الصين) هى شركة صديقة 
للبيئة متخصصة في مجال البحث والتطوير والتصنيع والبيع لللمواد االستهالكية لماكينات 
التصوير الرقمية القياسية. إيبيست صممت وطورت بنجاح المئات من المنتجات المتوافقة 
مع العديد من العالمات التجارية الشهيرة مثل كانون وريكو وتوشيبا وشارب وباناسونيك 

وإبسون وغيرهم. تملك الشركة أيًضا المئات من آالت وأجهزة االختبار التي تستخدم إلجراء 
الفحوصات واالختبارات الدقيقة.

مع فريق تقني محترف وذو خبرة، وكفاءات بحث وتطوير عالية، قادرين على تطوير 
منتجات تنافسية ذات جودة عالية.كما قمنا باالنتشار عالمًيا بأعمال جديدة أنشأناها في العديد 

من المناطق والدول.

شركة إيبيست المحدودة للصناعة واألعمال  D18 

الطابق الخامس، رقم 196، مبنى شيانغشينغ، قرية لونغشي 
شاشي، شارع هايلونغ، منطقة ليوان وجوانغ تچو و وجوانغ 

دونغ الصين
الرمز البريدي: 510378

Calvin Li :الشخص المسئول
تليفون: 86-1862-0149-020+

فاكس:
sales@baihui-hp.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

شركة باي خوي تكنولوجي المحدودة هى شركة ُانشأت في عام 2000. نحن واحدة من أكبر 
ُمصنعي أجزاء الفيوزات المتخصصين في الصين، وخدماتنا تشمل اإلنتاج والتسويق وجميع 

الخدمات.
منتجاتنا الرئيسية هى: وحدات الفيوزات وأفالم الفيوزات وأطقم الصيانة و خراطيش األحبار 

والبكرات العلوية وبكرات الضغط ووحدات التسخين ولوحات الفصل إلى أخره.
 لدينا معدات اختبار متقدمة وتقنيين محترفين وفريق مبيعات ممتاز. لدينا القدرة على تقديم 

أفضل جودة لعمالئنا. فبعد 10 سنوات من المجهودات، أصبح لدينا أكثر من 2000 عميل من 
أنحاء العالم.

شعارنا هو كفائتنا تشكل صورتنا ونستمر بإتزامنا بالجودة

شركة تچوخاي تچونغ كاي المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير  D20 

رقم 5، طريق شياو يانغ، المنطقة الصناعية األولى، مدينة 
تانتچو، تچونغ شان، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Alex Xing :الشخص المسئول

تليفون: 86-139-2690-8269+
فاكس:

sales7@east-toner.com :بريد إلكتروني
www.east-toner.com :موقع إلكتروني

محترفي تصنيع أطقم األحبار المتوافقة لكيوسيرا

شركة جولد إيست المحدودة لمستلزمات المكاتب D25 

445 شارع سيد البربرى، مصر والسودان، القاهرة، مصر
الرمز البريدي: 11646

Mr. Gr (Girguis Khalil) :الشخص المسئول
تليفون: 20-114-594-4485+

فاكس:
Gr.Al45@Yahoo.Com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

شركة الرجاء لالستيراد والتصدير D26 
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الطابق الرابع، رقم 7، منطقة خوادا الصناعية، رقم 856 
طريق رينمن الغربي، مقاطعة شيانغتچو، تچوخاي، جوانغ 

دونغ، الصين
الرمز البريدي: 519000

Candy Tan :الشخص المسئول
تليفون: 86-756-8634-958+
فاكس: 86-756-8638-619+

candytan1983@cnappro.com :بريد إلكتروني
www.cnappro.com :موقع إلكتروني

منذ عام 2009 قامت شركة تچوخاي أبرو المحدودة لألدوات المكتبية بتحسين جميع أنواع 
رقائق سلسلة طابعات شارب. ومنذ عام 2011، بدأنا بالفعل في بيع قطع غيار لطابعات 

شارب، وذلك من أجل تقديم حلول بيع شاملة للعميل. ليس هذا فحسب، بل شمل هذا األمر 
خراطيش الحبر وبكرات الفيوزات والدرام والشفرات وبكرات الشبكة والتروس وبكرات 

االلتقاط وإرشادات الورق وإطارات التوصيل والُمشغالت وغيرهم. وبما أن شركتنا 
متخصصة في تصنيع رقائق الطابعات، خطونا في عام 2013 خطوتنا األولى نحو سوق 

تصنيع الرقائق األخرى لصناعة المعدات األصلية لشركات كونيكا مينولتا وديفيلوب وأوليفيتي 
وزيروكس وكيوسيرا وتوشيبا وغيرهم. إذا كنت من المهتمين بمجال رقائق الطابعات وقطع 

غيار سلسلة طابعات شارب، فال تتردد في التواصل معنا.

شركة تچوخاي أبرو المحدودة لألدوات المكتبية  D28 

رقم 18، طريق خونغ كونغ، مقاطعة تانجان، ووخان، 
خوباي، الصين

الرمز البريدي: 430000
Ping Yao :الشخص المسئول

تليفون: 86-27-8809-2822+
فاكس: 86-27-8809-2822+

whgc001@163.com :بريد إلكتروني
www.whgc-tech.com :موقع إلكتروني

شركة ووخان جي سي تكنولوجي المحدودة هى مصنع متخصص في بحث وتصنيع وبيع 
خراطيش أحبار ماكينات التصوير والطابعات لموديالت ريكو. بخبرة أكثر من 10 سنوات في 
خدمة العمالء لدينا معرفة عميقة باحتياجات عمالئنا، والتي ساهمت في تصدير منتجاتنا ألكثر 

من 20 دولة ومنطقة في العالم. ووخان جي سي اختيارك األفضل!

شركة ووخان جي سي تكنولوجي المحدودة D29 

4ب شارع القناطر – صالح الدين- مصر الجديدة – القاهرة 
- مصر

الرمز البريدي:
Benyamin Tawfik :الشخص المسئول

تليفون: 02-02-2639-6612+ ;02-02-2639-9116+
فاكس: 02-02-2633-2234+

Benyamin.Tawfik@agbegypt.com :بريد إلكتروني
www.agbegypt.com :موقع إلكتروني

منذ أن تأسست شركة إيه چي بي عام 2005 وهى تحظى بسمعة كبيرة بتوفير حلول مشكالت 
متخصصة في تكنولوجيا المعلومات. إن رغبتنا في تحقيق تنمية مستدامة في مجال توفير 

حلول أفضل لمشكالت تكنولوجيا المعلومات يتجانس مع هدفنا في كسب ثقة عمالئنا وبناء 
عالقات طيبة على المدى البعيد. ويمكن إحراز ذلك من خالل العمل الجاد ومستوى خدمة 

راقي ومتواصل وفريق عمل طموح ومدرب جيًدا. في "إيه چي بي"، دائًما ما نستغرق وقًتا 
كافًيا لتفهم أنظمة تكنولوجيا المعلومات خاصتكم، وطبيعة عملكم والعمليات التى تقومون بها، 

باإلضافة إلى المعدات الحالية التى تمتلكونها حتى يتم الحصول على أطول مدة تشغيل وأفضل 
آداء لبرنامج تكنولوجيا المعلومات الخاص بكم.

AGB D30 

درة القاهرة – القاهرة الجديدة
الرمز البريدي: 35511

الشخص المسئول:
تليفون: 20-10-0087-7095+

فاكس:
Nour4000@yahoo.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

المصرية الدولية الستيراد وتصدير ماكينات التصوير والطابعات وكمالياتها.

المصرية الدولية لالستيراد والتصدير D32 
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سمسونستراب 1
الرمز البريدي: 98529 

Lee Fowler :الشخص المسئول
تليفون: 44-125-236-4550+

فاكس:
lee.fowler@wta-suhl.de :بريد إلكتروني

www.wta-suhl.de :موقع إلكتروني

نحن شركة يديرها ُمالكها ويعمل فيها أكثر من 130 موظف. وتقع مقراتنا الرئيسة في مدينة 
سوهل المستقلة في ألمانيا. ونحن مرتبطون كثيرا بأصلنا، ونركز على حقيقة كون منتجاتنا 

يتم إنتاجها في ألمانيا. ومن ثَّم يكون شعار "صنع في ألمانيا" ليس مجرد شعارنا فحسب، بل 
إنه وعد. فشعار "ماي جرين لألحبار السائلة والجافة" - يعني أنه بإمكانك الحصول على 

الحبر الجاف المعاد بناءه والحبر السائل المعاد مأله تحت اسم عالمة تجارية مناسبة تحت اسم 
" ماي جرين لألحبار السائلة والجافة". وايت البل وبرايفت البل- يعني أننا نقدم لك الحبر 

الجاف المعاد بناءه والحبر السائل المعاد مأله كحل  وايت البل وبرايفت البل على حد سواء.

دبليو تي إيه كارستن ويزر ذ.م.م. D33 

27 شارع طنطا، العجوزة، مصر
الرمز البريدي: 11311

Amr El Shibokshi :الشخص المسئول
تليفون: 02-233-056-750+ ;20-100-162-1787+

فاكس:
shorouk2003@yahoo.com :بريد إلكتروني

موقع إلكتروني:

نحن شركة رائدة في استيراد ماكينات التصوير والطباعة والحبر الجاف.

شركة الشروق للتدريب والمستلزمات D35 

الرمز البريدي: 40699 
Jonathon J.Z :الشخص المسئول

تليفون: 2104-2865-088(0)-49+
فاكس: 

jz@votrechoix.de :بريد إلكتروني
موقع إلكتروني: 

Votre Choix GmbH D36 

الرمز البريدي: 519000
Zoe Lu :الشخص المسئول

تليفون: -86-756+ ;86-1369-7766-864+
69570066

فاكس: 86-756-899-5237+
zoe@ecoloru.com ;sale@ecoloru.com :بريد إلكتروني

www.ecoloru.com :موقع إلكتروني

نقوم بإنتاج الدرام وزجاجات األحبار المتوافقة مع طابعات وناسخات زيروكس وكانون 
وشارب ومينولتا وسامسونج وريكو وغيرهم. كما نقوم بإنتاج أفالم الفيوزات والبكرات 

العلوية وبكرات الضغط وبكرات الرفع وبكرات الفصل للطابعات وآالت التصوير.

شركة تچوخاي إترو تكنولوجي المحدودة D38 
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الدور الثالث، رقم 214 أ، طريق أينان، نانليان، لونغشان، 
شنتچن، جوانغدونغ، الصين

الرمز البريدي:518116
Mr.Kevin Tao:الشخص المسئول

تليفون: 86-180-1873-2666+
فاكس:

kevin@xtmkj.com:بريد إلكتروني
www.xtmkj.com:موقع إلكتروني

تقع شركة إكس تي مات المحدودة للتكنولوجيا في لونغشان بمقاطعة شنتچن. نحن شركة تدمج 
التطوير بالتصنيع والبيع والخدمات مًعا في الرقائق المتوافقة آلالت النسخ الليزية والرقمية. 

المجال الرئيسي لشركتنا هو تصنيع رقائق آالت النسخ الليزية والرقمية ودرم الطابعات 
وخراطيش األحبار والمستلزمات المتعلقة بهم. إكس تي مات تقدم خدماتها بعد خبرة لسنوات 
في مجال مستلزمات الطباعة االستهالكية مع عاملين من ذوي المهارات العالية، مع معدات 
إنتاج متقدمة وأجهزة عالية الدقة. فريقنا دائًما ملتزم بتطبيق مبادئ اإلدارة المهنية والشفافية 

وتقنيات تطوير متقدمة والتفكير اإلبداعي روح الفريق القوية، كما نلتزم بتقديم أعلى جودة من 
منتجات الطباعة االستهالكية للعمالء. إكس تي مات هى صديقك لتصنيع الرقائق.

شركة إكس تي مات المحدودة للتكنولوجيا D50 

المنطقة الثامنة، مدينة نصر، القاهرة، مصر
الرمز البريدي: 11311

Tarek Negeda :الشخص المسئول
تليفون: 20-22-4707-599+

فاكس:
Tareknegeda@hotmail.com :بريد إلكتروني

www.tareknegeda.com :موقع إلكتروني

نسعى الستيراد جميع معدات المكتب من ماكينات التصوير والطابعات والالب توب 
والشاشات التي تجعل حياة أى شخص أو منظمة أو مجتمع أسهل وأسرع. وهذا ما يدفعنا 

ويلهمنا إلى فعل ما نقوم به اآلن. فنحن نستورد ونوزع كل ما هو جديد من جميع العالمات 
التجارية، مثل ريكو وكانون وتوشيبا وزيروكس وإتش بي وسامسونج وليكسمارك وبرازر 

وكيوسيرا وشارب وكونيكا. ولن نتوقف عن السير بخطى سريعة، ألنكم لن تتوقفوا عن التقدم 
لألمام. فأنتم من يعيد اختراع أساليب العمل. ونحن مكرسين أنفسنا لخدمتكم من 13 عام، ولن 

نتوقف عن استيراد كل ما هو جديد.

شركة نجيدة D52 

K304، مبنى تيانلي، رقم 137، طريق وشان، منطقة تيانخه، 
جوانغ تچو، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 510630
Ross/Funny :الشخص المسئول

تليفون: 86-189-2873-4845+ ;86-135-6044-5758+
فاكس: 86-20-2223-3952+

 ;huanghongjuan456@163.com :بريد إلكتروني
sales5@aotusi.com

www.aotusi.en.alibaba.com :موقع إلكتروني

ُأنشات في عام 2005 (اسمها أيًضا بنغ وانغ الي أو ATS) تطورت لتصبح مورد محترف 
لمستهلكات آالت التصوير. تسعى ATS جاهدة للحفاظ على مكانة رائدة من خالل توفير 

منتجات ذات جودة عالية باستمرار، وتوفير خدمات ممتازة بأسعار مناسبوة للعمالء. لدينا 
عالمتين تجاريتين باسم أوتوسي وبنغ وانغ الي، والالتي جعلتا ATS واحدة من أكبر موردي 

المنتجات الشاملة. ATS متخصصة في إنتاج قطغ غيار آالت التصوير مثل الدرم وبكرات 
الفيوز العلوية والبكرة الدائرية السفلية، وشفرات التنظيف وبي سي آر والبكرات المغناطيسية، 

وبكرات الشبكة، ووحدات الدرام، وخراطيش الحبر السائل والُمحمِّض ومسحوق الحبر 
ووحدات الفيوزات، وشاشات اللمس وأحزمة النقل والرقائق وبكرات شريط الفيوزات، 

والترموستات وبكرات الرفع، واألصابع والتروس وقطع الغيار الصغيرة األخرى.

جوانغ تچو أوتوسي المحدودة لمعدات المكاتب  D53 

الطابق الخامس، المبنى الثالث، منطقة الحجر الصناعية، 
طريق خواوى رقم 613، تچوخاي  ، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Ava Liang :الشخص المسئول
تليفون: 86-756-8610-906+

فاكس:
sales1@zhjustcent.com :بريد إلكتروني

www.zhjustcent.com :موقع إلكتروني

شركة تچوخاي چستسينت المحدودة للتكنولوجيا هي واحدة من أهم الشركات الرائدة التي 
تعمل في مجال مستلزمات الطباعة المتوافقة في الصين. وتمتاز شركتنا بصناعة خراطيش 

الحبر عالية الجودة ومستلزمات التشغيل المتوافقة معادة التصنيع والجديدة المستخدمة في 
طابعات من طراز إتش بي وكانون وزيروكس وسامسونج وبرازر وليكسمارك وريكو 

وغيرهم. وقد قمنا بتأسيس نظام صارم لمراقبة الجودة، ويتماشى مع السوق الدولية والسوق 
المحلية. وتبلغ مساحة مصنعنا ما يتعدى 4 آالف متر مربع، ويعمل فيه أكثر من 200 
موظف. نحن نقّدر وقتك الثمين، وكذلك وقتنا.  لذلك سوف يقوم بتلبية احتياجاتك فريق 
محترف لدعم التكنولوجيا في شركتنا وفريق آخر ذو خبرة واسعة في مجال المبيعات 

وخدمات رعاية العميل. يسعدنا أن نكون أحد الموردين الحائزين على ثقتكم في الصين.

شركة تچوخاي چستسينت المحدودة للتكنولوجيا D50 
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5 إف، مبنى رقم 33، طريق يونغنان، تشيانشان، مقاطعة 
شيانغتچو، تچوخاي  ، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Vera Su :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-8520-080+
فاكس: 86-756-8506-169+

xpd@corechannel.cn :بريد إلكتروني
www.corechannel.tech :موقع إلكتروني

تتمتع شركة شركة كور تشانيل المحدودة للتكنولوجيا اإللكترونية بخبرة كبيرة تصل إلى 20 
عام في مجال إنتاج رقائق خراطيش الطابعات. ونعمل دائًما جاهدين على تطوير األرقام 
التسلسلية للرقائق التي نقوم بصناعتها، ومن ثم يكون بإمكاننا صنع الرقاقات المتوافقة مع 

التكنولوجيات التى نقدمها، والتي تختلف كثيًرا عن منتجات صناعة المنتجات األصلية. 
ويمكننا أيضا تقديم خدمة تناسب طلبات كل عميل من عمالئنا. باإلضافة إلى ذلك، نحن نحترم 
براءات اختراع صانعي المعدات األصلية. لمعرفة المزيد عن شركتنا، يسعدنا زيارتكم لنا في 

.D56 جناحنا رقم

شركة كور تشانيل المحدودة للتكنولوجيا اإللكترونية D56 

نووي سادي مبنى رقم 2، لودز، بولندا
الرمز البريدي: 94-102

Przemyslaw Kowalski :الشخص المسئول
تليفون: 48-733-385-888+

فاكس:
sales@thi.pl :بريد إلكتروني

www.princity.com/en/ :موقع إلكتروني

تي اتش آى هو موزع حصري لبرنامج برنسيتي. ويعتبر برنسيتي الجيل القادم من خدمات 
الطباعة الُمدارة والتي تساعدك في زيادة أرباحك وزيادة نسبة رضاء العميل، وذلك من خالل 
تحويل نموذج العمل خاصتك من نظام البيع التجاري إلى نظام البيع التعاقدى. فالبيع التعاقدي 

مربح أكثر- وقد يزيد ربحك بنسبة 40٪. فتطبيقنا يقوم بإرسال المعلومات الدقيقة والشاملة 
الالزمة إلدارة مكان الطباعة. إنه حل يرصد عن بعد جميع أعمال الطباعة. برينسيتي هو 
برنامج دقيق وسهل الضبط واالستخدام، فضًال عن كونه يتماشى مع جميع الطابعات ذات 

العالمات التجارية الشهيرة. 

برنامج تي إتش آى برنسيتي لبرمجيات خدمات الطباعة الُمدارة  D58 

رقم 6، طريق خواجوان، منطقة چيندينغ الصناعية 
للتكنولوجيا، تچوخاي  ، جوانغ دونغ، الصين

الرمز البريدي: 519085
Leo Long :الشخص المسئول
تليفون: 86-756-886-1127+
فاكس: 86-756-886-1060+

mmc@mmcinkjet.com :بريد إلكتروني
www.mmcinkjet.com :موقع إلكتروني

تأسست شركة MMC  عام 1986، وهى شركة تابعة للدولة. وتعتبر أحد الشركات التابعة 
لشركة مجموعة تچوخاي جري، والتي هي أحد أشهر الشركات الًمصّنعة للتكييفات وأيضا 
أحد أفضل 500 شركة ناشئة على مستوى العالم. شركة MMC  واحدة من أعرق وأكبر 
مصّنعى مستلزمات الطباعة المتوافقة في الصين. وتنتج شركتنا الحبر النفاث وخراطيش 

الحبر المستخدمين في طابعات برازر وكانون وإبسون وإتش بي وليكسمارك، وسامسونج 
وغيرهم. وتقوم الشركة أيًضا بتصنيع شرائط الخراطيش والنيلون وصناديق إعادة الملء. 

وتعتبر شركة MMC  أحد الشركات الحاصلة على شهادة أيزو 9001 كمصّنع ُمعتمد منذ 
عام 1999. إن خراطيش الحبر التي نقوم بإنتاجها معتمدة من ِقَبلSTMC  وحاصلة على 

شهادة أيزو 19752. 

شركة تچوخاي جريميديا المحدودة للتكنولوجيا D61 

مكتب هونج كونج –08-1501 مدينة القرن، طريق كوون 
تونغ، كوون تونغ

مكتب أستراليا- طريق جرين هيل، إيستوود سا 5063، 
أستراليا

الرمز البريدي: 
Harry Stoubos :الشخص المسئول

تليفون: 852-2152-7764+
فاكس: 852-3007-1623+

harry.stoubos@cartridgeworld.com.au :بريد إلكتروني
www.cartridgeworld.com :موقع إلكتروني

كارتريدچ ورلد متخصصة في حلول الطباعة المكتبية ومعدات وخدمات رجال األعمال، 
وخراطيش األحبار عالية الجودة، وباقي المستلزمات والخدمات المحلية.

مجموعتنا المنتقاه والحصرية من المنتجات والخدمات رفيعة المستوى تساعدك في توفير 
المال والوقت.

كارتريدچ ورلد D55 
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رقم 6، طريق بينغشيا السابع، منطقة نانبينغ للعلوم 
والتكنولوجيا الصناعية، تچوخاي، جوانغ دونغ، الصين 

الرمز البريدي: 519060
Maine Zhang :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-6116-116+
فاكس: 86-756-6116-118+

maine@zhsxincheng.com :بريد إلكتروني
www.zhxincheng.com :موقع إلكتروني

شركة تچوخاي توب ستار تكنولوجي المحدودة تأسست عام 2011، وهى شركة قادرة 
على إنتاج مجموعات كاملة من الهياكل البالستيكية الخارجية لخراطيش الحبر المتوافقة. 

وتبلغ مساحتها اآلن نحو 30 ألف متر مربع، ويعمل بها أكثر من 600 موظف و70 ماكينة 
ضخ و39 خط إنتاج. وسعة إنتاجها الشهري يبلغ 2 مليون مجموعة من الهياكل البالستيكية 

الخارجية، ويمكن أن تدعم كبرى الشركات الناشئة التي تعمل في تلك الصناعة. نحن نرحب 
بعمالئنا الراغبين في زيارة مصنعنا! باإلضافة إلى  ذلك، نعدكم ببذل قصارى جهدنا لتلبية 
احتياجاتكم، وإلنتاج منتجات تقابل متطلباتكم، وللتأكد من دقة ميعاد توصيل المنتجات وفًقا 

للميعاد المتفق عليه. كما نؤمن أن عمل اليوم سيجلب لنا النجاح في المستقبل!

شركة تچوخاي توب ستار تكنولوجي المحدودة D62 

طريق بينغشينغ، مدينة سانشيانغ، تچونغ شان، جوانغ دونغ، 
الصين

الرمز البريدي: 528463
Sophia Du :الشخص المسئول

تليفون: 86-760-8633-0805+
فاكس: 86-760-8633-3116+

sophia@huiatech.com :بريد إلكتروني
www.huiatech.com :موقع إلكتروني

شركة خواي تك (H-TWO) هى مجموعة شركات ناشئة حديثة شاملة تعمل في مجال 
التكنولوجيا الفائقة. تأسست الشركة عام 2003، تبلغ مساحتها حوالى 20 فدان، ومساحة 

مصنعها 50 ألف متر مربع، ويعمل بها أكثر من 500 عامل و150 موظف في جميع 
المجاالت مثل الهندسة والبحث والتطوير والتكنولوجيا ومراقبة الجودة. وتمتلك شركة  

H-TWO ثالثة أقسام تصنيع منفصلة إلنتاج مستلزمات الطابعات:
أ- خراطيش الحبر السائل: سلسلة كاملة من خراطيش الطابعات الفارغة (بدون براءات 

اإلختراع/ شكل يشبه صناعة المنتجات األصلية) ووحدات الدرام.
 ب- بكرة الطابعة السفلية والعلوية وبكرة االلتقاط.

ج- قطع غيار الطابعات البالستيكية ( مثل أسطوانة القمامة/ الترس/ االصبع/ وغيرهم).
ه- ترس أو بي سي والبطانة الموجودة في الطابعات.

شركة خواي تك المحدودة لتكنولوجيا الطباعة D63 

أسيوط، منطقة مصنع سيد لألدوية، شارع مصنع الثلج بجوار 
مبنى دكتور عصام الشريف

الرمز البريدي: 37370
Omar Abd Almonem Abdelhakem :الشخص المسئول

تليفون: 20-109-639-9900+
فاكس: 20-882-102-353+

OMR1_COOL2@yahoo.com :بريد إلكتروني
www.facebook/Altoka :موقع إلكتروني

نحن شركة رائدة في سوق استيراد ماكينات التصوير والطباعة ، ألننا نؤمن بأن كل عمل 
يتطلب احتياجات خاصة به. لذا فنحن نوفر لكم مجموعة كاملة من أفضل العالمات التجارية 

من الطابعات متعددة االستخدام وماكينات التصوير والمعدات، مثل آلة تصوير المستندات 
الرقمية وأجهزة الطباعة واسعة التنسيق واإلنتاج، مما يجعلنا قادرين على اختيار األفضل لكم. 

ونركز أيضا على تقديم مجموعة كبيرة من ماكينات الطباعة المستخدمة من كبرى العالمات 
التجارية مثل ريكو وكانون وتوشيبا وزيروكس ومينولتا وكونيكا وترايمف أدلير وكيوسيرا. 

نحن نضمن لكم أفضل سعر وأفضل رعاية لمنتجاتنا.

الُتقى لالستيراد والتصدير D65 

وحدة 17 كونستانتيا بارك، 1415 شارع كريس هاني، ريد 
هيل، ديربان، 4001، جنوب إفريقيا

الرمز البريدي: 4051
Patrick Naude:الشخص المسئول

تليفون: 27-031-569-1445+
فاكس:

info@cmykindustries.co.za :بريد إلكتروني
www.cmykindustries.co.za :موقع إلكتروني

في CMYK نستورد ونصدر المواد الخام لصناعات الطباعة والنسخ. اهتماماتنا المحلية 
والدولية تجعلنا نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات عبر إفريقيا بأسعار تنافسية. 

نحن نتعاون مع الموردين والمصنعين لتقديم دعم فني ممتاز وأعلى جودة منتجات لعمالئنا في 
جميع األوقات. ضماننا هو تقديم نفس الجودة العالية بل وأعلى منها لمنتجاتنا وخدماتنا التي 

يتوقعها عمالئنا.

 CMYK شركة D66 
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2 شارع فوزي – أول ترعة الجبل – سراي القبة - الزيتون 
– القاهرة - مصر

الرمز البريدي: 11712
Mohamed Maher :الشخص المسئول

تليفون: 20-10-0639-4323+
فاكس: 20-22-2825-883+

info@egyptchinatec.com :بريد إلكتروني
www.egyptchinatec.com :موقع إلكتروني

إيكتيك هي شركة مصرية متخصصة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية والمحلية 
خصوًصا مجاالت المعارض الصناعية المتخصصة حيث تقوم بتنظيم تلك المعارض الدولية 

لتقوية التبادل االستثمار يواالقتصادي بين الشركات المحلية والشركات األجنبية وتعريف 
المستثمر المصري واألجنبي بأخر ماتوصلت له التقنيات المستخدمة في الصناعة وما يستجد 

في األسواق المستهدفة في شتي المجاالت.
منذ عام 2009 قام فريق العمل المتخصص والمتعدد اللغات للشركة بتنفيذ العديد من األحداث 

الناجحة من معارض ومؤتمرات وفاعليات تبادل ثقافي وعلمي وفاعليات تجارية وغيرهم، 
بداية من التنظيم واإلنشاءات والتغطيات اإلعالمية.

وأيًضا في مجال الدعاية والتسويق قامت الشركة بالتسويق للعديد من الفاعليات وتصميم العديد 
من المواقع وقواعد البيانات اإللكترونية.

المركز المصري الصيني للتكنولوجيا والمعارض (إيكتيك) E03 

المستوى 4، مبنى 1، وادي كيمكا كرييتف، 2021 طريق 
مينغتچو الجنوبي، تچوخاي، جوانغدونغ، الصين

الرمز البريدي: 519000
Victoria Zhao :الشخص المسئول

تليفون: 86-756-3919263+
فاكس: 86-756-3959299+

Victoria.Zhao@rtmworld.com :بريد إلكتروني
www.rtmworld.com :موقع إلكتروني

Recycling Times Media Corporation (RT Media) تثقف وتعلم وتوفر فرص 
للتواصل واألعمال لصناعات الطباعة 2D و3D. يتكون فريق عمل RT Media الدولي من 
عاملين موهوبين من أستراليا والواليات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمكسيك ومصر والصين.

ُتنظم RT Media أيًضا معرض RemaxWorld، وهو أكبر معرض تحاري لمنتجات 
الطباعة االستهالكية في العالم، ُيقام سنوًيا في مدينة تچوخاي الصينية، والتي تعتبر 

 RTتنظم أيًضا معرض ومؤتمر RT Media .عاصمة العالم لتصنيع مستلزمات الطباعة
Imaging Summit &Expo في المكسيك والصين. كما تنشر وتذيع بانتظام العديد من 

األخبار التليفزيونية واإلصدارات الشهرية من مجلة Recycling Times  باللغات الصينية 
واإلنجليزية واإلسبانية والروسية والعربية.

Recycling Times Media مجموعة E01 

رقم 7 شياو يلنغلو، المنطقة الصناعية رقم 1، مدينة تانچو، 
تچونغشان، جوانغدونغ، الصين

الرمز البريدي: 528467
Jackie Xiong :الشخص المسئول

تليفون: 86-760-8678-4517+
فاكس: 86-760-8678-4517+

jackie@babsontoner.com :بريد إلكتروني
www.babsontoner.com :موقع إلكتروني

مجموعة بابسون الصناعية المحدودة واحدة من أكبر 10 مصانع لخراطيش األحبار المعتمدة 
بشهادات األيزو 9001 و14001 في تچوخاي الصين منذ عام 2001. نحن نورد مجموعة 
متنوعة من خراطيش األحبار المتوافقة ومعتمدة من EC و RoHSو REACHعلى مدى 
17 عام. بمساحة عمل 25 ألف متر مربع، تمتلك بابسون 15 خط إنتاج لخراطيش األحبار 

بإنتاج شهري لـ 300 ألف قطعة. كما تنتج بابسون أحبار الليزر لماركات إتش بي وسامسونج 
وكانون وبرازر وباناسونيك وزيروكس وأوه كي وليكسمارك، وأيًضا أحبار آالت التصوير 

لماركات كيوسيرا وكونيكا وشارب وريكو وتوشيبا وغيرهم. نحن نحرص دائًما على معايير 
الجودة والحفاظ على الجودة المعتادة منا في األسواق المحلية والدولية. بابسون اآلن في 

طريقها لتصبح رائدة في مجال خراطيش األحبار المنوافقة في جميع أنحاء العالم.

مجموعة بابسون الصناعية المحدودة C11 

رقم 1، شارع الملكة نازلي، عمرو بن العاص، أول فيصل، 
الجيزة، مصر

الرمز البريدي:
 Sherif Issa Abd Elaziz:الشخص المسئول

تليفون: 20-111-343-3343+
فاكس: 20-023-739-0390+

elmohndseen@gmail.com :بريد إلكتروني
موقع إلكتروني:

وضعت شركة المهندس هدفا لتنمية تجارة الطابعات المستخدمة واألحبار من أجل تلبىة 
احتياجات السوق المصرية واإلفريقية والعربية في مجال معدات المكتب المستخدمة 

والمستلزمات المتوافقة. وبفضل اهللا تمكنت الشركة خالل السنوات األخيرة من تلبية احتياجات 
جزء من جمهورية مصر العربية، فضًال عن تصديرها لبلدان إفريقية ولبعض الدول العربية. 

وتعتبر شركة المهندس أإحدى الشركات الرائدة التي تحتل مرتبة متميزة بين الشركات 
األخرى في جمهورية مصر العربية. وهى شركة فاعلة في السوق المحلية، ومن المتوقع أن 

تلعب دورا فاعًال وحيوًيا في رفعة هذا البلد و جميع دول العالم العربي واالسالمي.

المهندس لالستيراد والتصدير D70 
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لرمز البريدي: 510000 
Candy :الشخص المسئول

تليفون: -86-020-8750+ ;86-131-8909-9746+
2234

فاكس: 86-020-8750-2234+
Sales2@gold-toner.com :بريد إلكتروني

www.goldtoner.en.alibaba.com :موقع إلكتروني

Gold Toner Office Consumables (HK.) Co., Ltd A10 

جوانغدونغ، الصين089-4480
Sandeep Sethi :الرمز البريدي

الشخص المسئول: 971-50-4576-069+
تليفون: 
فاكس: 

sandeep.sethi@clovertech.eu :بريد إلكتروني
www.cloverimaging.eu :موقع إلكتروني

Clover Imaging Group D60 

جوانغدونغ، الصين
الرمز البريدي: 

Yehia Khater :الشخص المسئول
تليفون: 20-222-617-256+ 
فاكس: 20-222-617-256+

ykhater@laserstarprinting.com :بريد إلكتروني
www.laserstarprinting.com :موقع إلكتروني

Laser Star / 3D Shop D68 

36 ش الدكتور احمد مصطفي النزهه الجديده
الرمز البريدي: 

Walid shawky :الشخص المسئول
تليفون: ;02-01-2246-161-38+ ;02-01-2288-777-624+ 

+02-01-2244-435-15
فاكس: 

 walid@ecoprint-eg.com ;info@ecoprint-eg.com :بريد إلكتروني
www.ecoprint-eg.com :موقع إلكتروني

الشركه المصريه لتوريد االالت الرقميه  (ايكوبرنت) A08 
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B32 47 شركة إيه آند چى المحدودة
B06 43 ادفانسد ديجيتال سوليوشنز
D30 60 AGB
B60 49 مؤسسة اَألنس لمعدات المكتب
D26 59 شركة الرجاء لالستيراد والتصدير
D65 65 الُتقى لالستيراد والتصدير
C39 56 مجلة آراب برينت ميديا
C36 56 شركة باي خوي تكنولوجي المحدودة
D55 64 كارتريدچ ورلد
C10 49 شركة تشاينا ميت تكنولوجي المحدودة
D66 65 CMYK شركة
A25 43 جمعية رجال األعمال وكالء وشركات األجهزة المكتبية
C38 56 كوبي تك (سعد صالح)
D56 64 شركة كور تشانيل المحدودة للتكنولوجيا اإللكترونية
C29 55 شركة ديزي تك المحدودة للحاسب اآللى
D18 59 شركة إيبيست المحدودة للصناعة واألعمال

E03 67 المركز المصري الصيني للتكنولوجيا والمعارض (إيكتيك)

D32 60 المصرية الدولية لالستيراد والتصدير
B08 45 شركة األهرام
D10 57 الصفا للتجارة
B10 45 الدوحة لالستيراد والتجارة
D70 67 المهندس لالستيراد والتصدير
B12 45 الربوة لالستيراد والتجاره
B56 49 شركة فار المحدودة للصناعات
C40 57 جوسيم لالستيراد و التصدير
D25 59 شركة جولد إيست المحدودة لمستلزمات المكاتب
D53 63 جوانغ تچو أوتوسي المحدودة لمعدات المكاتب
B05 43 شركة جوانزو سيترون المحدودة ألدوات المكتب
C20 52 مجموعة إتش كي خاو يين باو المحدودة
D63 65 شركة خواي تك المحدودة لتكنولوجيا الطباعة
C32 55 أيمكس إي يو للتجارة
C16 52 Internet Of Printing BV
C35 56 مجموعة كاتون
C15 51 شكة ”في. إم“ ذات المسئولية المحدودة
B35 48 شركة ميبو المحدودة للتكنولوجيا
 B52 48   شركة مصر الدولية 
D52 63 شركة نجيدة
E01 67 Recycling Times Media مجموعة
B25 47 ري تك العالمية المحدودة للتكنولوجيا
B20 47 شركة شنتچن أسيل جرافيك المحدودة
C13 51 شركة شنتچن أستا أوفيشيال المحدودة للمستلزمات المتوافقة
C17 52 شركة شن تچن خوا جونغ دا تكنولوجي المحدودة
C14 51 LBT Offi ce Supplies Limited
D35 61 شركة الشروق للتدريب والمستلزمات
D58 64 برنامج تي إتش آى برنسيتي لبرمجيات خدمات الطباعة الُمدارة 
D05 57 مجموعة طيبة
B09 45 األخوة المتحدون
D33 61 دبليو تي إيه كارستن ويزر ذ.م.م.
D29 60 شركة ووخان جي سي تكنولوجي المحدودة

A&G Co., Ltd 19 B32
Advanced Digital Solutions Ltd 17 B06
AGB 33 D30
Al Ansar Foundation For Offi ce Equipment 22 B60
Alraga Gr For Import & Export 31 D26
Altoka For Import And Export 38 D65
Arab Print Media Magazine 29 C39
Baihui Technology Co., Ltd 29 C36
Cartridge World 37 D55
Chinamate Technology Co., Ltd                  22 C10
CMYK 38 D66
Copier A sscociation 17 A25
Copy Tec (Saad Saleh) 29 C38
Core Channel Electronic Technology Co., Ltd 37 D56
Daisytek Computer LLC 27 C29
Ebest Industry & Business Co., Ltd 31 D18
Egypt China Technology & Exhibitions Center 
(ECTEC) 39 E03

Egyptian International Import & Export 33 D32
EL Ahram Company 18 B08
EL Safa For Trading 30 D10
El-Doha Import & Trade 18 B10
Elmohnds For Import And Export 39 D70
Elrabwa For Import And Trading Paper 18 B12
Far Industries Co., Ltd 22 B56
Gocim For Import & Export 30 C40
Gold East Offi ce Consumables Co., Ltd 31 D25
Guangzhou Aotusi Offi ce Equipment Co., Ltd 35 D53
Guangzhou Cetron Offi ce Equipment Co., Ltd. 17 B05
HK Haoyinbao Group Co., Ltd 25 C20
Huiatech Printing Technology Co., Ltd 38 D63
Imex Eu Trading Srl 27 C32
Internet Of Printing BV 25 C16
Katun Corporation 29 C35
Limited Liability Company “V. M.” 23 C15
Mipo Technology Co., Ltd 21 B35
Misr International Est. 21 B52 
Negeda   35 D52
Recycling Times Media Corporation 76 E01
Retech Technology International Limited        19 B25
Shenzhen Asseel Graphics Limited Company 19 B20
Shenzhen ASTA Offi cial Consumable Co., Ltd 23 C13
Shenzhen Huagongda Technology Co., Ltd 25 C17
LBT Offi ce Supplies Limited 23 C14
Sherouk Training And Supplies 34 D35
THI Princity MPS Software 37 D58
Tiba Group 30 D05
United Brother 18 B09
WTA Carsten Weser GmbH 34 D33
Wuhan GC Technology Co., Ltd 33 D29

Exhibitors Page Boothجناح صفحة العارضين
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Wuxi Jiateng Magnetic Powder Co., Ltd           26 C23
Xiamen Glory Bright Star Electronics Co., Ltd 22 B55
Xiamen Kreyoly Offi ce Supplies Co., Ltd 27 C33
Xtmate Technology Co., Ltd 35 D50
Zhuhai Appro Offi ce Supplies Co., Ltd 33 D28
Zhuhai Baisine Technology Co., Ltd 21 B38
Zhuhai Benma Printmax Imagine Co., Ltd 17 B07
Zhuhai Etro Technology Co., Ltd 34 D38
Zhuhai Gree Meida Technology Co., Ltd 37 D61
Zhuhai Hotsun Electronics Co., Ltd 26 C25
Zhuhai Jialianxin Imaging Products Co., Ltd 19 B30
Zhuhai Justcent Technology Co., Ltd             35 D50
Zhuhai Kingtech Print Co., Ltd                23 C12
Zhuhai Oritone Infotech Co., Ltd 27 C30
Zhuhai Polytoner Image Co., Ltd 26 C26
Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd 26 C28
Zhuhai Teamsung Co., Ltd 25 C18
Zhuhai Top Innovation International Trading Co., Ltd 21 B50
Zhuhai Top-Star Technology Co., Ltd 38 D62
Zhuhai Weemay Print Imaging Products Co., Ltd 30 D15
Zhuhai Zhongkai Imaging Products Co., Ltd 31 D20
Clover 41 D60
Ecoprint 41 A08
Gold Toner Offi ce Consumables (HK.) Co., Ltd 41 A10
Laser Star / 3D Shop 41 D68
Votre Choix GmbH 34 D36
Babson Industrial Group Limited 39 C11

Exhibitors Page Booth

C23 53 شركة ووشي چياتنغ المحدودة للمسحوق المغناطيسي
B55 49 شركة شيا من برايت جلوري المحدودة لاللكترونيات
C33 55 شركة شيامين كرييولي المحدودة لمستلزمات المكتب
D50 63 Xtmate Technology Co., Ltd
D28 60 شركة تچوخاي أبرو المحدودة لألدوات المكتبية 
B38 48 شركة تچوخاي بايسن تكنولوجي المحدودة
B07 43 شركة تچوخاي بينما برنتماكس إيماجن المحدودة
D38 61 شركة تچوخاي إترو تكنولوجي المحدودة
D61 64 شركة تچوخاي جريميديا المحدودة للتكنولوجيا
C25 53 شركة تچوخاي هوتصن المحدودة لإللكترونيات
B30 47 شركة تيا ليان شين المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير
D50 63 شركة تچوخاي چستسينت المحدودة للتكنولوجيا
C12 51 شركة تچوخاي كينج تك المحدودة
C30 55 شركة تچوخاي أوريتون المحدودة لتكنولوجيا المعلومات
C26 53 شركة تچوخاي  بوليتونر إيمدج المحدودة
C28 53 شركة تچوخاي بو-تك الصناعية المحدودة
C18 52 شركة تچوخاي تيمسنج المحدودة
B50 48 شركة تچوخاي توب إنوفيشن المحدودة للتجارة الدولية
D62 65 شركة تچوخاي توب ستار تكنولوجي المحدودة
D15 57 شركة تچوخاي ويماى المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير 
D20 59 شركة تچوخاي تچونغ كاي المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير 
D60 69 Clover
A08 69 Ecoprint
A10 69 Gold Toner Office Consumables (HK.) Co., Ltd
D68 69  Laser Star / 3D Shop
D36 61 Votre Choix GmbH
C11 67 مجموعة بابسون الصناعية المحدودة

جناح صفحة العارضين

More Exhibitors listed on pages 71 المزيد من العارضين مسجلين فى صفحة 71

Details of each exhibitor are on pages 17-41 (English) and repeated on pages 43-69 (Arabic)  تفاصيل كل عارض موجودة على الصفحات  17-41 (إنجليزى) وتتكرر على صفحات 43-69(عربى)

جناح الُمعلنين
 شركة أبيكس المحدودة لإللكترونيات الدقيقة 

Atta Technology
Cangzhou ASC Toner Production Ltd

D60 Clover
D18 شركة إيبيست المحدودة للصناعة واألعمال 
C20 مجموعة إتش كي خاو يين باو المحدودة
D63 شركة خواي تك المحدودة لتكنولوجيا الطباعة
C32 أيمكس إي يو للتجارة
B25 ري تك العالمية المحدودة للتكنولوجيا
C17 شركة شن تچن خوا جونغ دا تكنولوجي المحدودة
D38 شركة تچوخاي إترو تكنولوجي المحدودة
B50 شركة تچوخاي توب إنوفيشن المحدودة للتجارة الدولية
D62 شركة تچوخاي توب ستار تكنولوجي المحدودة
D15 شركة تچوخاي ويماى المحدودة لمنتجات الطباعة والتصوير 

HK Dreamzone Int'l Group Co., Ltd
Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd

Guangzhou Zhono Electronic Technology Co., Ltd

Advertisers Booth
Apex Microelectronics Co., Ltd
Atta Technology
Cangzhou ASC Toner Production Ltd
Clover D60
Ebest Industry & Business Co., Ltd D18
HK Haoyinbao Group Co., Ltd C20
Huiatech Copying Equipment Technology Co., Ltd D63
Imex Eu Trading Srl C32
Retech Technology International Limited B25
Shenzhen Huagongda Technology Co., Ltd C17
Zhuhai Etro Technology Co., Ltd D38
Zhuhai Top Innovation International Trading Co., Ltd B50
Zhuhai Top-Star Technology Co., Ltd D62
Zhuhai Weemay Print Imaging Products Co., Ltd D15
HK Dreamzone Int'l Group Co., Ltd
Handan Hanguang OA Toner Co., Ltd
Guangzhou Zhono Electronic Technology Co., Ltd

Advertiser List قائمة الُمعلنين







Floor Plan 76

www.RTMworld.com

D61

D66

D60

C40

B25

B56 D55

D53

D52
D56

D58

D62

D63

 D65
 

D69

D68

D38

D70B60

D36

D35

B55

B30 B32

B12

B07

C14

C29

C39

C25

C38

C33

C36

C32
C30

C28

C23

C35

C16 C15

C20

D29

D50

D28

D18D15

D26

D10

D25D20

B38

D30

D32

D33

B35

B52B50

B20

B09B08

B06

A25 A18

A15

E01

RT

E02

E03
ECTEC

Registration
A08

A05

DINING AREA

A10

Conference Room

C13 C12

C18

tixE

D05B05B10

C10

Opening
Ceremony

Entrance/Exit
Entrance

EntranceEntrance Entrance Entrance

C26

C17

C11

Exhibitor Floor Plan خريطة المعرض

Recycling Times Media Corporation

Address: Level 4, Building 1, Kimka 
Creative Valley, 2021 Mingzhu Road South, 
Zhuhai, Guangdong, China
Post Code: 519000
Contact: Victoria Zhao
Tel: +86-756-3919-263
Fax: +86-756-3959-299
E-mail: Victoria.Zhao@rtmworld.com
Website: www.rtmworld.com

Recycling Times Media Corporation (RT Media) educates, informs 
and provides networking and business opportunities for the 2D and 3D 
printing industry. The RT Media international team comprises talent 
from Australia, America, Germany, Spain, Mexico, Hong Kong and 
China. RT Media is the organizer of RemaxWorld Expo, the world's 
largest print consumables trade show event held each year in Zhuhai, 
China—the world capital of print consumables manufacturing. RT Media 
also organizes the RT Imaging Summit & Expo in Mexico and Egypt. 
RT Media publishes regular inTouch TV News bulletins and monthly 
editions of the Recycling Times magazine for the global industry-
separately with Chinese, English, Spanish, Russian and Arabic editions.
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