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مرحبــا بكــم إلــى عالــم الــذرة ،هــذا العالــم الملــيء بالفــرح والمتعــة والســعادة ،عالــم لذيــذ ،تندمــج
فيــه مظاهــر البهجــة مــع غمــوض المــذاق الشــهي الــذي ليــس لــه مثيــل.
يبحــث النــاس دومــا عــن اللــذة والمتعــة هــا نحــن نقــدم لكــم واحــدا منهــا  ،إنهــا منتجــات عالــم
الــذرة وتجربــة الغــوص فــي لــذة مذاقهــا الالمتناهيــة  ،ســتبدو لكــم حبيبــات الــذرة وكأنهــا تضحــك
وتتراقــص قبــل أن تنتهــي إلــى أفواهكــم وتعطيكــم طعمــا طازجــا ال ينســى.
وسترتســم االبتســامة علــى وجوهكــم ووجــوه أفــراد عائالتكــم بمجــرد أن تتناولــوا إحــدى منتجاتنــا
ووجباتنــا والتــي ســتصبح جــزءا مــن تقاليــد الطعــام اليوميــة لديكــم وســيرتبط مذاقهــا الشــهي
المفــرح بأجمــل ذكرياتكــم الشــخصية و االجتماعيــة ،وســتفخرون بتقديــم منتجاتنــا لضيوفكــم
وأصدقائكــم و مــن تحبــون فــي كافــة المناســبات واالحتفاليــات واللقــاءات ،وســيرتبط مذاقهــا
الشــهي المفــرح بأجمــل ذكرياتكــم الشــخصية واالجتماعيــة .إذا مــاذا تنتظــرون!! تفضلــوا بزيارتنــا
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نبذة عنا

تنتمــي عالمــة «عالــم الــذرة» إلــى واحــدة مــن أعــرق المؤسســات الوطنيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية وهــي مؤسســة «شــريف عبداللــه باكرمــان» ،والتــي
تمتلــك خبــرة تتجــاوز  11عامــا فــي مجــاالت األعمــال والنشــاطات التجاريــة .وتنتشــر
المؤسســة عبــر كافــة بقــاع المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال أكثــر مــن 70
فرعــا ،ولكــن هــذا ليــس منتهــى آفاقنــا ،فنحــن نتطلــع إلــى إنشــاء فــروع جديــدة
ألغــراض االنتشــار فــي منطقــة الخليــج المجــاورة ،ومــن ثــم التمــدد نحــو األســواق
العربيــة والعالميــة.
وتتواجــد منافــذ البيــع لدينــا فــي أقــرب المناطــق وأيســرها للوصــول مــن قبــل
العمــاء والمســتهلكين ،إذ تتواجــد علــى شــكل محــات وأكشــاك فــي مراكــز
التســوق والمؤسســات التعليميــة واألســواق الشــعبية وغيرهــا الكثيــر .نقــوم
بخدمــة عالمتنــا التجاريــة عــن طريــق اســتيراد أفضــل أنــواع المنتجــات والمعــدات
المتعلقــة بهــا ،كمــا نمنــح امتيــاز العالمــة التجاريــة للراغبيــن مــع تقديــم دعــم فنــي
ومهنــي ومعنــوي كامــل للتأكــد مــن نجاحهــم فــي تقديــم عالمتنــا التجاريــة كمــا
يجــب .ونســتلهم أثنــاء قيامنــا بنشــاطنا هــذا كل قيــم الديــن والفضيلــة وخدمــة
الوطــن والمجتمــع فــي إطــار مــن الفــرح والســرور وإدخــال البهجــة والســعادة علــى
قلــوب األطفــال وكافــة أفــراد العائلــة عــن طريــق ترويــج حمــات ترفيهيــة مليئــة
بالمــرح وعــن طريــق تطويــر وزيــادة منتجاتنــا بشــكل دائــم.

كلمة المالك

نحــن فــي «عالــم الــذرة» نعلــم مــدى قــوة عالمتنــا ألننــا نســتورد أجــود األصنــاف ونقــدم أفخــر
المنتجــات ونحتــل أهــم المواقــع التجاريــة ،إضافــة إلــى أننــا نبتعــد عــن الجــو التقليــدي فــي الترويــج
لمنتجاتنــا ،ونســتخدم بــدال مــن ذلــك أســلوب الفكاهــة والمــرح واإلبــداع و الترويــج الترفيهــي
لمنتجاتنــا ضمــن أجــواء مليئــة بالســرور و المتعــة .ونحــن فــي «عالــم الــذرة» نؤمــن أن كل مــا
نقــوم بــه يدخــل ضمــن احترامنــا لديننــا وخدمتنــا لمجتمعنــا عــن طريــق إعــاء مفهــوم االقتصــاد
اإلســامي .كمــا أننــا فــي عالــم الــذرة ننتشــر حاليــا فــي أرجــاء المملكــة و نمنــح االمتيــاز التجــاري و
طموحنــا ليــس لــه حــدود فبعــد أن أصبحنــا فــي طليعــة المؤسســات الرائــدة فــي المملكــة العربيــة
الســعودية و فــي نظــرة متفائلــة مدفوعــة باألمــل والعمــل الجــاد ،فإننــا نأمــل أيضــا أن نحلــق
بعالمتنــا التجاريــة فــي األســواق اإلقليميــة و الدوليــة.
نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في تحقيق أهدافنا لما فيه خير ورخاء مجتمعنا.
الرسالة
نسعى لمتعة جميع أفراد األسرة بتقديم منتجات لذيذة مقدمة بشكل جميل يكسبنا ثقتهم.
الرؤية
أن نكون الجهة الرائدة في تقديم الوجبات الخفيفة.

المنتجات

االمتياز و االستثمار

لماذا تستثمر في عالمتنا التجارية؟
لماذا قد ترغب في الحصول على امتيازها؟

هذه أسئلة ال بد أن يطرحها كل من يطلع على محتوى المؤسسة الترويجي .ال داعي للحيرة ،فنحن نملك اإلجابات
الشافية على أسئلتكم والتي ستجعلكم بعد قراءتها تقبلون على الحصول على امتياز عالمتنا دون تردد .وإليكم
المواصفات والميزات التي سيتمتع بها من يقبل على االستثمار في عالمتنا التجارية:
• عادة ما يبحث المستثمرون الجدد عن فرص كثيرة المزايا قليلة المخاطر لتحقيق مرابح سريعة ،واالستثمار في
عالمتنا يندرج دون شك ضمن هذه الفئة ،فتكلفة تجهيز الكشك أو المحل هي قليلة بالمقارنة مع األرباح السريعة
التي ستجنونها من التعامل مع منتجات عالم الذرة الرائجة خاصة عندما تكون بالجودة التي تضمنها عالمتنا
التجارية.
• االنتقاء الذكي والفعال للمواقع الهامة في مراكز ازدحام الجمهور والتي يندرج تحتها مراكز التسوق ،الحدائق
والمنتزهات ،الفعاليات والمؤتمرات ،المدارس والكليات والجامعات ،األسواق الشعبية ومحطات التوقف على
الطرق وغيرها الكثير.
• الدعم الفني واالستشاري الذي نقدمه في بداية االستثمار ونستمر في تقديمه إلى ما بعد ذلك لضمان تقديم
عالمتنا التجارية بالشكل الفعال والمالئم ،ويصل دعمنا للمستثمر إلى حد إدارة مشروعه مقابل تقديمه للدعم
المالي واللوجستي.
• القنوات اإللكترونية المتوفرة في مؤسستنا والتي تتيح لك متابعة كل ما يطرأ على استثماراتك من خالل أجهزتك
االلكترونية (هاتف جوال ،آي باد ،كمبيوتر شخصي  . ..إلخ).

الفروع

تنتشــر فروعنــا فــي أغلــب أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية ،ونعمل حاليا علــى أن يرتفع عدد هذه
الفــروع إلــى أكثــر مــن  100فــرع منتشــرة فــي كافــة أنحــاء المملكــة .وســتجدوننا فــي أرقــى وأهــم
مراكــز ازدحــام الجمهــور علــى شــكل أكشــاك ومحــات فــي مراكــز التســوق ،دور الســينما ،الحدائــق
والمنتزهــات ،الفعاليــات والمؤتمــرات ،المــدارس والكليــات والجامعــات ،األســواق الشــعبية
ومحطــات التوقــف علــى الطــرق وغيرهــا الكثيــر .ورغــم أننــا حاليــا نخــدم عمالءنــا ومســتهلكينا
داخــل حــدود المملكــة العربيــة الســعودية ،فــإن الطمــوح يراودنــا فــي التوســع إلــى أســواق خليجيــة
وعربيــة وعالميــة.

Branches

Our branches are spread all over Saudi Arabia. We are currently working on
increasing the number of these branches to rise to more than 100 branches
spread all over the Kingdom. And you will find us in the most prestigious
public congestion in the form of kiosks and shops in shopping centers, malls,
theaters, gardens, parks, events and conferences, schools, colleges and
universities, popular markets and roads› stop stations and many more.
Although we currently serve our customers and our consumers within the
borders of Saudi Arabia, it is our ambition to expand to the Gulf, Arab and
international markets.

Franchise and investment

Why invest in our brand?
Why would you want to get a franchise?

These questions must be posed by all seen the promo content of our enterprise. Please don’t be confused. We
have the healing answers to your questions that will motivate you to get our franchise without hesitation right
after reading them. Here are the specifications and features that you will enjoy when investing in our franchise:
• Usually new investors looking for opportunities of many benefits and low risks for an instant profit. Investing in
our franchise without doubts within this category; cost of setting up the kiosk and the shop is very low
compared to the quick profits turnover you are going to achieve by dealing with the Corn World blockbuster
products, especially when they are quality guaranteed by our brand.
• Intelligent and effective selection of important sites in crowded public centers, which includes the shopping
centers, parks, events and conferences, schools, colleges and universities, popular markets and roads stop
stations and many more.
• Technical and advisory support that we offer at the beginning of investment and continue to provide later
to ensure that our brand is introduced effectively and appropriately. We don’t limit our investor›s support to
consulting; we go as far as managing his project in exchange for him providing financial and logistical support.
• Electronic channels available in our organization that allows you to follow all of your investments through any
of your electronic devices (mobile phone, iPad, PC .... etc.).

Products

Owner’s Message

We in the «Corn World» know the strength of our trademark because we import the finest varieties
and offer the finest products and occupy the most important commercial sites, in addition to that
we avoid the traditional methodology in promoting for our products, and we use instead, humor,
creativity and entertainment within an atmosphere filled with pleasure and joy.
We in the «Corn World» believe that everything we do comply with our respect for our religion and
our commitment to our society by upholding the concept of Islamic economics.
We currently spread across Saudi Arabia and offer the franchise there, but our ambition has
no limits. After we became the forefront leader among the local institutions, we currently have
an optimistic view driven by hope and hard work that we will soon fly our brand in regional and
International markets.
We ask God Almighty to guide us in achieving our goals for the good and prosperity of our society.

Mission
We seek to treat all family members by providing delicious products that are introduced beautifully
to earn their trust.

Vision
We are looking forward to be the pioneer of providing snacks.

About us

«Corn World» Trademark belongs to one of the oldest national
institutions in Saudi Arabia, the institution of «Sharif Abdullah
Bakarman for Trade», which has in excess of 11 years of experience in
business activities. The enterprise spreads across all parts of the
Saudi Arabia through more than 70 branches, but this is not the
ultimate frontier, we look forward to the establishment of new
branches for the purposes of expanding in the neighboring Gulf region,
and then stretch toward the Arab and international markets. The
outlets are located in the nearest areas to customers and consumers
and easiest to reach, as it exists in the form of shops and kiosks in
shopping malls, gardens and chalets and popular markets in addition
to many other centers.
We enhance our brand reputation by importing the best types of
products and related equipment, and we offer a franchise to those
wishing, we also provide them with technical, professional and
moral support to ensure their full success in introducing our brand as
it should be introduced. As we do our activities we are always inspired
by all values and virtues of Islam, and we serve the nation and society
in the framework of introducing joy and happiness to the hearts of
children and the whole family through promotion campaigns that are
full of fun and entertainment while developing and increasing our
products on a regular basis.
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Welcome to the Corn World, the world that is full of joy, fun and happiness, a delicious world
in which the manifestations of joy merge with the ambiguity delicious taste that doesn’t
compare to any other corn products.
People are always looking for reasons of pleasure and fun, and here we offer them one, we
offer them a corn world products to experience the thrill of diving into its infinite taste, you
will feel like if the corn granules are laughing and dancing before they end up in your mouth
while giving you a fresh unforgettable taste. The smiles will shine on your faces and on the
faces of your family members as soon as they have the first bite of any of our products and
meals, which will become eventually a part of daily food traditions, while the delicious joyful
taste will be linked to your beautiful personal and social memories.
You will feel so proud in front of your guests, friends and your beloved ones when treating
them with our tasty products in all events, celebrations and meetings. So what are you
waiting for!! Please make us a visit.

Proﬁle

Corn World ..

cornworld.co

