


گــروه بســپار شــیمی ســپیدان بــا نــام تجــاری )BCS( بــه عنــوان یــک گــروه 
ــن  ــد و تامی ــوآوری، تولی ــتم ن ــعه اکوسیس ــر توس ــز ب ــرو و متمرک ــی پیش صنعت
پلیمرهــای مهندســی و پیشــرفته صنعتــی محســوب می شــود. ایــن شــرکت هــم 
ــدف  ــا ه ــتربچ و ب ــد و مس ــه کامپان ــود در زمین ــدی خ ــت تولی ــا فعالی ــتا ب راس
ــال 1397  ــن در س ــای نوی ــاوری ه ــازی فن ــی س ــان و بوم ــش بنی ــدات دان تولی
فعالیــت خــود را در زمینــه محصــوالت شــیمیایی و کشــاورزی آغــاز کــرده اســت. 
بســپار شــیمی ســپیدان بــا مرکزیــت گســترش فعالیــت دانــش محــور بــه کمــک 
نیروهــای متخصــص و نخبــگان ایــن حــوزه و توســعه دفاتــر بازرگانــی و تحقیقات 
بــازار در کشــور هــای آلمــان، ترکیــه، چیــن، امــارات متحــده عربــی، تایــوان، هنــد، 
ــن در  ــرار گرفت ــه ق ــق ب ــا؛ موف ــی و ایتالی ــره جنوب ــزی، ک ــام، مال صربســتان، ویتن
ــت  ــان در صنع ــش بنی ــوالت دان ــوآوری محص ــد و ن ــن، تولی ــر تامی ــگاه برت جای

کشــور شــده اســت.

خــرید مسـتـقـیـم از 
تولیدکننده اصلی

تضمین کیفیت محصوالت 
وارداتی توسط واحد 

تحقیقات بازار

توانایی سرمایه گذاری 
باال به منظور تامین پایدار

محصوالت بازرگانی شیمیایی و کشاورزی
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سبد محصوالت شیمیایی و کشاورزی

سولفات منگنز

فنول

کربنات پتاسیم %99.5

هیدروکسید پتاسیم %90 
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مراکز تولیدی

بسپار شیمی سپیدان
 اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان شیخ بهایی 
ششم، پالک 181            کدپستی:  8333116365

آمیزه های بسپار الستیک سپیدان
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان دکتر حسابی، 
فرعی پنجم، پالک 676           کدپستی: 8333116855

سپید شیمی پرتو
اصفهان، شهرک صنعتی مورچه  خورت، خیابان زکریای 5، 

پالک 395    کدپستی 8333114461

مرکز توسعه کسب و کار و نوآوری سازمانی

 اصفهان، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، ضلع شمال شرقی
برج فناوری                      کد پستی: 84156801774

مرکز فروش و تجاری سازی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر)بخارست(، خیابان 
دهم غربی، پالک23، واحد3و5و6      کد پستی: 1514748416

مرکز تحقیقات و نوآوری

اصفهان، میدان استقالل، بلوار آزادگان، دانشگاه صنعتی اصفهان، 
مرکز تحقیقات و نوآوری بسپار شیمی سپیدان           

کد پستی: 8415683111

www.holding-bcs.com
021-58462000


