Prime Durust ve Guvenilir Hizmet

Our Name Says it All

Satis Ofisi:
5777 W. Century Blvd. Suite 1485, Los Angeles, CA 90045
E-mail: info@primex.us Tel.: +1.310.568.8855 Faks: +1.310.568.3336 www.primex.us

1989 yilinda kurulan Primex, 4 kusaktan bu yana samfistigi uretimi ve maliyetinin yani sira uluslararasi kuru
meyve ve yemis ticareti ile de daima gelismekte olan bir firmadir.
Primex kendi adina anlasmalar yapar, musterilerine sozlesme kosullarinin yerine getirilmesini taahhut eder
ve musterileri icin guvenilir bir mal kaynagidir. Primex, tarafsiz ve vaktinde piyasaya yonelik bilgiler
saglamayi ve durust, itimat edilir anlasmalara imza atmayi her zaman icin kendine gorev edinmektedir.
Toplamda 21 dil konusan Primex, dunyanin cesitli bolgelerindeki ofisleri sayesinde, kuresel piyasayi ve
urunsel hareketleri etkili bir sekilde degerelendirme olanagina sahiptir. Gunumuz itirabiyle Primex Kern
vilayetinde 720 hektar genisliginde fistik bahcesine sahiptir. 2005 ve 2006 yillarinda Primex Madera’da
bulunan 971 hektarlik samfistigi bahcesi ile tarim alanini daha da genisletmistir.
1990 yilinda, Primex ilk samfistigi agaclarini Lost Hills, California civarinda yetistirmeye
baslamistir.
2002 yilinda, Wasco’da 113 hektarlik bir alana 9000 tonluk kapasiteye sahip bir samfistigi
uretim ve maliyet tesisi kurarak operasyonlarini gelistirmistir. Primex Farms en yeni
depolama sistemi anlayisi ile genislemeye musait, genis bir arazi uzerine kurulmus,
cevreye ve dogaya karsi saygili, kati atiklarin dogaya geri kazandirilmasinda ilkleri
oynayan bir uretim tesisi olmustur. 2006’da, Primex Farms kapasitesini iki katina
cikartarak ureticilerden olusan yeni samfistigi bahcelerinden gelen talepleri karsilamaktadir.
Primex en iyi kalitede tat ve gida guvenligi saglamaktadir. 2004 yilinda, Primex kendi bunyesinde HCCP ve
USDA sertifikali laboratuarlarin yani sira daha baska kalite kontrol merkezleri kurarak diger kuruyemis urun
bahcelerine de hizmet sunmaktadir.
Primex basta findik, samfistigi, yerfistigi, badem, ceviz, kuru uzum, kuru kayisi ve kuru incir basta olmak
uzere her sene tonlarca urunun tum dunyaya dagitimini saglamaktadir. Asagidaki grafikte de goruldugu
uzere Primex Uluslararasi bir Ticaret Sirketi olarak son bes yilda devamlilik gosteren bir buyume
sergilemistir.
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