
مشروع قهوة حول العالم



مشروع قهوة حول العالم 
التجارية والتي تهتم بتغطية معارض  هي إحدى مشاريع مؤسسة محمد ناشي الحديدي 
المستثمر  أو  التاجر  أو  ا�عمال  لرائد  الفرصة  تعطي  خاللها  من  والتي  العالم  حول  القهوة 

بالتواجد مع رؤساء المصانع أو المندوبين ورؤية المنتجات الجديدة والمختلفة
تصميم  أو  القهوة  إعداد  مثل  بالقهوة  الخاصة  العمل  ورش  بإقامة  المشروع  يقوم  أيضا 

ديكور كوفي شوب وغيرها
با¬ضافة لجوالت مختلفة إلى المقاهي والمحامص والمزارع الخاصة بالقهوة رغبة منا في 

تقديم مشروع تجاري وثقافي وسياحي

من نحن

1



أن نكون المؤسسة ا�ولى والرائدين في مجال سياحة القهوة على مستوى العالم

تهدف المؤسسة إلى تعريف متذوقي القهوة على طرق الزراعة والتخزين والتسويق 
وأيضا فنون التحميص وتحضير القهوة بأسلوب احترافي ورائع

ال تصلك القهوة من الكوب بمجرد طلبك لها من الكاشير

2

رؤيتنـــا

أهدافنـــا

رسالتنـــا



تتنوع خدمات مشروع قهوة حول العالم وتتعدد ، في تقدم خدمات 
عرض  في  المشاركة  إمكانية  مع  معها  والتنسيق  المعارض  حضور 
في  المشاركة  وأيضا  والمسابقات  المهرجانات  وتنظيم  المنتجات 

المناسبات الوطنية والفعاليات المحلية والعالمية

خدماتنـــا

3

المعـــارض والمهرجانـــات 1



4

االهتمام  وأيضا  والمعارض  الرحالت  وتوثيق  بتغطية  المشروع  يقوم 
برواد ا�عمال وعرض إنجازاتهم ومشاريعهم بشتى مجاالتهم وأيضا 
المسابقات  وخصوصا  العالم  حول  المسابقات  بتغطية  االهتمام 

المحلية ومساندة المتسابقين السعوديين في المنافسات الدولية

التغطيـــة ا¬عالميـــة 2



أننا  نحرص  القهوة  جمهور  لدى  شعبية  من  االجتماعي  للتواصل  لما 
بآخر  معرفة  على  ليكون  الجمهور  مع  مستمر  تواصل  على  نكون 

المستجدات والتطورات

5

التواصـــل االجتماعـــي 3



6

أننا على يقين بأن رواد ا�عمال هم القلب النابض للمستقبل ، ولذلك 
إنشاء  في  الراغبين  ا�عمال  لرواد  واالستشارات  الخدمات  نقدم 
أو  التحميص  أو  القهوة  إستيراد  بالقهوة سواء في  الخاصة  المشاريع 
إنشاء المقاهي وملحقاتها من ديكور وأدوات وغيرها ، وأيضا تغطية 

االنجازات والناجحين في ريادة ا�عمال وعرض قصصهم الرائعة

رواد ا�عمـــال 4



المستشارين  مع  مستمر  بشكل  التواصل  إلى  المشروع  يهدف 
وزيادة  الخبرات  تبادل  بهدف  وذلك  القهوة  عالم  في  المحترفين 

االحترافية في شتى المجاالت

7

المستشاريـــن 5



8

في  الراغبين  أداء  تطوير  بهدف  العمل  ورش  بإقامة  المشروع  يقوم 
الدخول إلى عالم الباريستا والتحميص وغيرها ، وتكون الورش متنوعة 
ومختلفة وفي عدة أماكن على حسب المعارض والرحالت والراغبين 

في تعلم صناعة القهوة

ورش العمـــل 6
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