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عاملپیام مدیر:               بخش اول 

برنیکا در یک نگاه:            بخش دوم 

توانایی هاي شرکت برنیکا:        بخش سوم 

آشنایی با محصوالت:      بخش چهارم 

برخی اسامی مشتریان برنیکا:            بخش پنجم 

رضایتمندي مشتریان:      بخش ششم 

موقعیت جغرافیایی برنیکا:         بخش هفتم 



پیام مدیرعامل

در . ه می کنـدر عرضـازادنیاي صنعت برق امروز، متاثر از شتاب تکنولوژیک جهانی، دنیایی است پویا که هرساله دست آوردهاي جدیدتري از فناوري هاي نوین را به ب
از رونـد دانش فنی بـه روز، پیگیـري و اطـالع. این رهگذر از مهم ترین عوامل  همگامی موفق آمیز با سرعت تغییرات رو به جلو،  هدف گذاري برنامه ریزي شده است

یگر عوامـل صی از دتخصتغییرات نیاز بازار مصرف و به تبع آن توسعه و سرمایه گذاري به موقع، آموزش پرسنل، و حضور فعال در محافل، رویدادها و گردهمایی هاي 
. موثر بر موفقیت در این مسیر پرتالطم است

باط ساله بازرگانی ریحانی یزدي در بازار داخلی و بین المللی آموخته ایم که توجه به عوامل مـوثر فوق الـذکر،  انضـ40ما در شرکت برنا نیرو کاران با پشتوانه تجربه 
همچنـین . حرفه اي کار و تاسی از تجربیات و مدل هاي موفق جهانی دست آوردي چـون رضـایتمندي مصـرف کنندگان محصـوالت و خـدمات مـا را بـه همـراه دارد

.   آموخته ایم که آنچه تداوم و استمرار فعالیت یک بنگاه  اقتصادي را حمایت می کند، رضایتمندي و ارتباط مستمر و موثر با مشتریان است

توجه به نیـاز مشـتریان  -2بیـــش از چهـــل ســـال پشـــتوانه تجربـــه بازرگانـــی ریحانـــی یـــزدي -1: برنا نیرو کاران متمایز و بی رقیب شده است چون
المللـی تامین کاالهاي با کیفیت مورد تایید بین-5مندي از متخصصین مجرب و کارآمد و بهره-4هـاي انحصـاري مسـتمر از برندهـاي معتبـر اخـذ نمایندگی-3

 .اي خود ثبت نموده استرا در کارنامه کاري حرفه

.  ع براي خود می داندوقوبرنا نیرو کاران تبدیل شدن به یکی از قطب هاي فنی و مهندسی و بازرگانی در صنعت عظیم برق ایران را چشم اندازي دست یافتنی و قریب ال

مدیرعامل 
شهنام ریحانیان 

v



برنیکا در یک نگاه

بخش دوم



نگاهیکدربرنیکا1-2
 برنیکا(شرکت برنا نیرو کاران ((Bornika) با هدف تداوم ارائه خدمات تخصصی به جامعه صنعت برق 1390سال تجربه بازرگانی ریحانی یزدي در سال 40با پشتوانه بیش از

. کشورتاسیس شد

،تهیه کاالهاي با کیفیت تایید شده  و استاندارد در صنعت برق

،همگامی با علم  و تکنولوژي روز

ترده،ارائه خدمات پس از فروش و توجه به نیاز مشتریان مبتنی بر تجارب گس

،بهره مندي از متخصصین مجرب

تو نمایندگی هاي انحصاري مستمر از برندهاي معتبر بین المللی، همواره  اطمینان بخش این شرکت و مشتریان خود طی سال هاي گذشته بوده اس.

ت، گـاز، ر لیسـت نفـنـدوهمچنین این شرکت همواره یکی از اعضاي فعال و حامیان سندیکاي صنعت برق کشوردرهمایش ها و مناسبت هاي تخصصی در کشـوربوده و عضـویت در و

.پتروشیمی و مخابرات را در کارنامه حرفه اي خود ثبت نموده است

رضایتمندي مشتریان عمده بسیاري در بخش هاي دولتی و خصوصی همواره امید بخش این شرکت در ارائه هر چه بهتر و حرفه اي تر بوده است.

زمینه هاي فعالیت شرکت2-2
-:تامین، توزیع، اجرا، مشاوره و خدمات پس از فروش تجهیزات برق صنعتی از جمله

یون، ابـزار تجهیزات و قطعات الکتریکی و الکترونیکـی، اتوماسـیون، کالیبراسـ

دقیق، ارتینگ و صاعقه گیر،

،اجراي سیستم هاي کنترل و اتوماسیون انرژي، سیستم هاي اصالح ضریب قدرت و مدیریت انرژي

مشاوره و سرمایه گذاري در پروژه هاي تولیدي و بازرگانی.



دفتـر پذیـرش



نمایشــــگـاه



کالیبـراسیـــون



مدیریت



فروشگــاه



توانایی هاي شرکت برنیکا

بخش سوم



توانایی فنی1-3
 ،تجهیزات اندازه گیري الکتریکی
،تجهیزات کنترل
تجهیزات حفاظت و رله

،ارائه محصول معادل با محصوالت قدیمی
،امکان کالیبره کردن انواع تجهیزات اندازه گیري
طراحی مهندسی تجهیزات سفارشی.

بازرگانی2-3
تجهیـز بـه وزیـع هـر نـوعتبا توجه به سابقه طوالنی این شرکت در حوزه  واردات تجهیزات الکتریکال از سازندگان شناخته شده و معتبر دنیا، امکان مشاوره، تـامین و

.صورت سفارشی وجود دارد

وب سایت3-3
نیازمنـدي هاي توجـهل جهت توسعه اطالع رسانی و معرفی موثرتر محصوالت و ارتباط دو جانبه با کارفرمایان و مشتریان محترم، وب سایت شرکت برنیکا با پوشـش قابـ

.حوزه برق صنعتی پاسخگوي بازدید کنندگان محترم می باشد

تبلیغات و اطالع رسانی4-3
-:شرکت برنیکا همچنین طی سال هاي اخیر عالوه بر وب سایت اقدام به حضور در شبکه هاي مجازي از جمله

.نموده است و با تهیه بروشورها و کاتالوگ هاي فارسی پاسخگوي نیاز بازار برق صنعتی ایران بوده است
اینستاگرامتلگراملینکداینو آپارات

کشورهاي همکار5-3
همکاري داشته هند و چینچک،شرکت برنیکا تاکنون با شرکت هاي معتبر و شناخته شده اي از کشورهاي آلمان، فرانسه، اتریش، ژاپن، لهستان، ایتالیا، اسلوونی، جمهوري 

.است



نمایندگی ها6-3
تمر ثمره ارتباط با بازار جهانی، اخذ نمایندگی از شرکت  هاي معتبر و شناخته شـده بین المللـی بـوده اسـت کـه همـواره در قالـب قراردادهـاي مسـ

.نمایندگی انحصاري موجب تداوم اعتبار و تعهد شرکت برنیکا در بازار برق صنعتی ایران شده است

e le t t r on i ca

گروه کالیبراسیون7-3
تمر ثمره ارتباط با بازار جهانی، اخذ نمایندگی از شرکت  هاي معتبر و شناخته شـده بین المللـی بـوده اسـت کـه همـواره در قالـب قراردادهـاي مسـ

.نمایندگی انحصاري موجب تداوم اعتبار و تعهد شرکت برنیکا در بازار برق صنعتی ایران شده است

تطبیق محصوالت با نیازهاي بازار، با استفاده از دستگاه کالیبراتورFluke  5080مدلA  ،به عنوان یکی از معتبرترین دستگاه هاي کالیبراتور
،تست هاي ضریب توان و شبیه سازي هاي تک فازDC ترموکوپل ها وو مقاومت اهمی جهت شبیه سازي هاي دما درRTD  ،با دقت و کارایی باال
ست هاي شبیه سازي رگوالتورهاي بانک هاي خازنی،بانک هاي بار با قابلیت پوشش وسیع هرگونه بار سه فاز اهمی، سلفی و خازنی جهت
تست هاي ضریب توان و انجام هرگونه تست وابسته به ماهیت زاویه بار و دستگاه کالیبراتور سه فاز.



شرکت برنا نیرو کاران برنیکا



تیم شرکت برنیکا

بخش چهارم



کارشناس حسابداري: پست سازمانی زهرا شریفی: نام و نام خانوادگی  
سال6: سابقه کارحسابداري: رشته تحصیلی

کارشناس حسابداري: پست سازمانی سعیده یوسفی: نام و نام خانوادگی  
سال10:  سابقه کارریاضی محض: رشته تحصیلی

مدیریت عامل: پست سازمانی شهنام ریحانیان: نام و نام خانوادگی  

قدرت-برق : رشته تحصیلی

مشاور اجرایی مدیر عامل: پست سازمانی افشین شاماسبلو: نام و نام خانوادگی  
مدیریت کسب و کار: رشته تحصیلی

مالیمدیر : پست سازمانی مهدي حسام: نام و نام خانوادگی  
حسابداري: رشته تحصیلی

سال30: سابقه کار

سال33: سابقه کار

سال12:  سابقه کار



کارشناس تبلیغات: پست سازمانی بابک رضایی: نام و نام خانوادگی  
سال21: سابقه کارنقاشی: رشته تحصیلی

مسئول آي تی: پست سازمانی مجید قریشی: نام و نام خانوادگی  

سال10: سابقه کارنرم افزار: رشته تحصیلی

کارشناس بازرگانی: پست سازمانی رویا پشنگ پور: نام و نام خانوادگی  
سال5: سابقه کارقدرت-برق : رشته تحصیلی

مشاور فنی و فروش: پست سازمانی نوید شمیان: نام و نام خانوادگی  
سال18:  سابقه کارقدرت-برق : رشته تحصیلی

مشاور فنی و فروش: پست سازمانی مسعود محمدي: نام و نام خانوادگی  

سال3: سابقه کارقدرت-برق : رشته تحصیلی



کالیبراتور: پست سازمانی پدرام برادریان: نام و نام خانوادگی  

سال5: سابقه کارشیمی: رشته تحصیلی

مسئول فروشگاه: پست سازمانی دان یشاریم: نام و نام خانوادگی  

سال16:  سابقه کارقدرت-برق : رشته تحصیلی

مسئول انبار: پست سازمانی سعید بهروز: نام و نام خانوادگی  

سال10: سابقه کارقدرت-برق : رشته تحصیلی

مشاور فنی و فروش: پست سازمانی پویا ریحانیان: نام و نام خانوادگی  
سال3:  سابقه کارکامپیوتر: تحصیالت



آشنایی با همکاران تجاري

بخش پنجم



Since 1990
GERMANY

منابع تغذيه

رله های حفاظتی 
تستر عايق

مولتی فانکشن ميتر
ترانسديوسرهای ايزوله

ترانسديوسرهای الکتريکی

لوازم اندازه گيری ديجيتال

مولتی متر ديجيتال
ترانس جريان

ميترهای آنالوگ 
شنت



Since 1990
GERMANY

منابع تغذيه

رله های حفاظتی 
تستر عايق

مولتی فانکشن ميتر
ترانسديوسرهای ايزوله

ترانسديوسرهای الکتريکی

لوازم اندازه گيری ديجيتال

مولتی متر ديجيتال
ترانس جريان

ميترهای آنالوگ 
شنت



Since 1958
POLAND

INTERFACEرله های 

پايه رلهرله های کمکی



Since 1994
GERMANY

سيم قابل انعطاف و انواع 
پايه های سيم

گيره سوسماریسيم رابط
فيش نری/ سوکت مادگی سر پراب/ پراب 



Since 1950
CZECH

راکتور تجهيزات اصالح 
ضريب قدرت

خازن های الکترونيک قدرتبانک های خازنی
خازن های قدرت (MV-LV)رگوالتورهای اصالح ضريب قدرت



Since 1985
ITALY

کورباالنس

پنجره آالرم
مولتی فانکشن ميتر

رله های حفاظتی عايق
ارت فالت

Leakage ارت



Since 1892
FRANCE

رله های اتوماسيون

پاورآنااليزر و انرژی ميترتجهيزات اندازه گيری و پنل ميتر



Since 1998
FRANCE

سيستم هشدار برخورد صاعقه

Surge Arrester)کانتر(شمارنده صاعقه 
سيستم تشخيص طوفانصاعقه گير اکتيو



Since 1911
GERMANY

کليد، پريز و تجهيزات شبکه

انواع سرج ارستر
اسپارک گپ

ترانکينگ

جعبه تقسيم و گلند
پريز کف خواب

نردبان، سينی و مش کابل



Since 1910
GERMANY

تجهیزات ایمنی

تجهیزات حفاظت
سرج/صاعقه

شمارنده های
برقگیر و صاعقه گیر

ترمینال ارتDCو ACسرج ارسترهای 



Since 2018
IRAN DV/DTانواع فيلترهای سينوسی EMIو EMCفيلترهای 

ورودی و خروجی اينورتر 
)سه فاز، تکفاز و مديکال(در رنج های ولتاژ و جريان متنوع 

دارد امکان توليد فيلتر در هر سايز و مشخصات فنی استان
باطاتدر حال استفاده در صنايع نظامی، تجهيزات پزشکی و ارت






برخی از مشتریان برنیکا

بخش ششم



یکامعرفی برخی مشتریان برن

نیروگاه نکا-1
نیروگاه طرشت-2
نیروگاه زرگان-3
نیروگاه فردوسی-4
نیروگاه گازي ارومیه-5
نیروگاه پرند-6
نیروگاه زرند-7
نیروگاه رامین-8
پاالیشگاه نفت آبادان-9

راد الکتریک-10
ایران سیبوك-11
بک افزار-12
جابون-13
تابلوسازي برق مازندران-14
پارس صنعت پرند-15
توان تابلو-16
تراشه پرداز پویا-17
برق و تاسیسات داریان-18



رضایتمندي مشتریان

بخش هفتم



جابون تابلوسازي برق مازندران



راد الکتریک بین الملل تپکو



توان تابلو پارس صنعت پرند



Darian



موقعیت جغرافیایی

بخش هشتم



نقشه و موقعیت
شرکت برنـا نیـرو کـاران

021-53815:    تلفن
021-66714700: فکس
 www.bornika.ir: وب سایت

info@bornika.ir: پست الکترونیکی

تهران، خیابان فردوسی، خیابان سرهنگ سخایی، نبش کوچۀ بهنیا،
1136834844: ، کد پستی17، واحد 5، طبقه 40ساختمان اداراي تجـاري



نقشه و موقعیت
فروشگـاه ریحـانی یـزدي

1/7تهــران، میدان امام خمینی، پاســاژ فتــوت، طبقــه همکـف، پالك 
1144819365: کدپستی

021-53815:    تلفن
021-66714700: فکس
 www.bornika.ir: وب سایت

info@bornika.ir: پست الکترونیکی



از وقت و توجه
سروران گرامی  سپاسگزاریم
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