Sales Office:
5777 W. Century Blvd. Suite 1485, Los Angeles, CA 90045

Prime in Integrity, Reliability, and Service

Our Name Says it All

E-mail: info@primex.us Tel.: +1.310.410.7100 Fax: +1.310.568.3336 www.primex.us

Компанія "Праймекс Інтернешнл Трейдинг" заснована в 1989 році, являється виробником і переробником
фісташок в четвертому поколінні, а також міжнародним торговим експортером горіхів і сушених фруктів. Крім
основного офісу в США компанія має представництво в Німечинні та Італії, - "Праймекс Трейдинг Гамбург" була
заснована в 1996 році в Гамбурзі, а в 2006 році відкрито філію в Італії.
Наша місія - це надання обєктивної і своєчасної інформації про ринок, а також надійні контракти з високим рівнем
цілісності і обслуговування. "Праймекс" має партнерські офіси по всьому світу і володіє 22 мовами, що дозволяє
підтримувати і розвивати тісні звязки з усіма торговими партнерами і залишатися в курсі ринкових умов і тенденцій.
На даний момент "Праймекс" володіє і управляє більш ніж 5000 акрами фісташкових плантацій. У
2002 році був побудований комплекс по переробці фісташкових горіхів - "Праймекс Фармз" в
долині Сан-Хоакін штат Каліфорнія. Завод "Праймекс Фармз" побудований за новітньою
модульною схемою дизайну конструкцій, що дозволяє можливість подальшого розширення. На
початку своєї діяльності оборот підприємства становив 15 мільйонів фунтів потужностей, на
даний момент він становить 42 мільйони фунтів. Очікується, що ця цифра збільшиться до 56 млн.
фунтів в 2013 році, щоб задовольнити зростаючий попит серед споживачів і виробників.
"Праймекс" є однією з перших в галузі компаній, яка включила «зелену» концепцію утилізації
твердих відходів та води у процес переробки, роблячи її ефективною і екологічно чистою. У 2010 році "Праймекс
Фармз" став першим виробником фісташок, встановивши сонячні батереї - колектори, котрі здатні генерувати до
1,7 МВт електроенергії, щорічно, що охоплює 65% енергетичних потреб заводу.
"Праймекс" прагне найвищих стандартів в безпечності та якості харчових продуктів. "Праймекс" прямо на заводі
проводить сертифікацію продукції по системі Управління Безпекою Продуктів Харчування (НАССР), а також
отримала акредитацію від Міністерства Агропромисловості США проводити лабораторне тестування на вміст
афлотоксинів в продукції. Компанія "Праймекс" сертифікована Міжанародною Ораганізацією по Стандартизації (ISO
17025) , тому поряд з контролем на якість власної продукції, наші лабораторії проводять тести і для інших
переробних заводів. У 2012 році " Праймекс Фармз впровадила нову систему інвентаризації ресурсів (ERP).
Щорічно "Праймекс" перевозить мільйони фунтів продуктів, включаючи фісташки, мигдаль, фундук, волоські горіхи,
пекан, і сухофруктів у різні частини світу. Primex пишається тим, що ріст компанії становить в середньому 15%

зростання щороку протягом останнього десятиліття.
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