
Cibuti Cumhuriyeti Birlik-Eşitlik-Barış

Hypermarché Al Gamil
Z.I.S. Gabode-BP 2997 Djibouti
Tél: (253) 21356659 
Fax (253) 21356289
Email:  limag.quebec@gmail.com

Al Gamil CONCASSAGE
Location: P.K 15
Tél: (253) 21356656 
Fax: (253) 21356289

Supermarché Nougaprix
Cité Einguella 
Tél: (253) 21358750
Fax: (253) 21350717
Email: nougaprix@algamil.net

AlGaluxe Ameublement
SALINES OUEST
Tél: (253) 21356644
Fax: (253) 21356289
Email: algaluxe@algamil.net

Al Neima lmmobilière
Société specialisée dans la 
construction et les ventes immobiléres 
Tél: (253) 21356659, 77243434 
Fax: (253) 21356289 
Email:alneimaimmobiliere@gmail.com



şirket Profili

Şirket Profili:

Şirket başarıları 
1978 donanım AL- Gamil , loctated Avenue13 olarak,
1996 SuperMarket AL- Gamil , Güney Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve 15.000m2 depo kapasitesine sahip.
2001 Nougaprix Süpermarket, şehir merkezinde bulunan ve bir oyun alanı, kafeterya ve restoran self-servis bulunmaktadır.
2003 Etiyopya ticari lastik satışı için PK15 mağazası; Araçlar.
2009 minimarket AL- Gamil , havalimanının yakınında yer alır.
Konforunuz için kaliteli mobilyalara adanmış 2009 algalxe mobilya mağazası
Cibuti'deki en büyük 2017 Al- Gamil hipermarket

Grup Al Gamil , Cibuti Cumhuriyeti'nin en büyük ticaret ve inşaat grubundan biridir, 16-07-1983 tarihinde  Bay Gamil Abdoulkarim Ali 
tarafından kuruldu , marangozluk alanında faaliyetlerine başlamış ve iş alanında adım adım başlamıştır. ticarette hedefini tüketiciyi 
memnun etmek, kaliteli ürünlerin tamamını verilen bir meslek ve güvenle ithal etmek ve müşterilerine özel bir hizmet sunmak olarak belirle-
miş ve en büyüğünü açana kadar işini geliştirmek ana motivasyon olmuştur. 15-02-2017 tarihinde Cibuti ve Afrika'nın tamaminda hipermar-
ket ve bazı işyerlerimiz (Hipermarket, Süpermarket, restoranlar, bahçeler, mobilya satış yerleri, inşaat şirketi, araba tamir garajı, taş kırı-
cılar, çiftlikler, toplu pazarlama ofisi, çok fazla depomuz ve nakliye aracımız ve ağır kamyonlarımız vardır.

Başarı hikayesi:
Şirketin politikası, (Kalite ve Güvenilirlik) başlıklı, yerel ve uluslararası pek çok kişiden, işyerlerinden, iş adamlarından ve siyasetten saygı 
ve takdir gördü ve uluslararası ticaret formlarına katılmak için onur daveti aldı ve Cenevre şehrinde Altın Kalkanı aldı, Büyük Arap Devleti 
ve yabancı fabrikaların Grubumuza ürünlerini pazarımızda satması için dağıtım ajansı sağlama konusunda gösterdiği güven. 

Şirket faaliyetleri:
Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlarla tüketicinin ihtiyaç duyduğu tüm ana ürünleri ithal etmek ve pazarlamak ve konaklama şehirlerindeki 
binaları modern üst düzey spesifikasyonlarda inşa etmektedir.

Mesajımız:
Kaliteli ürünlerin temin edilmesi, yüksek kaliteli ürünleri pazarlamasi, özel hizmetler sağlamasi, Performanstaki gelişmeyi sürekli sürdür-
me taahhüdümüz, yeteneklerimizin optimum kullanımı, karlı büyüme elde etmek için kaynaklar, Grubumuzu genişletmemizi sağlar ve ülke 
ekonomisine yardımcı olmak için fırsatçı istihdam sağlamaktadir. 

Company’s branches:
U.A.E [ ZERSIS BLDG. MAT. TRADING (L.L.C.)- DUBAI ]
P.O. Box 55593 dubai, United Arab Emirates | Tel: +971-4-2280678, Email: info@zersis.ae,
Website: www.zersis.ae  

China [ GUANGZHOU LIMAG QUEBEC IMP & EXP CO LTD-CHINA ]
Bai cheng Bldg. No. 584, Guangzhou-China p.o. 511430 | Tel: +86-20-39932521, 
Email: limagq@163.com Website: www.limagquebec.com

Yemen [AL-A'ALAM AL-GAMEEL FOR TRADING & AGENCIES ]
Sila Street, Sheikh Osman P.O.Box 4212 Yeman | Tel:+967-2385564, 
Email:alaalamalgameel@yemen.net.ye,Website: www.yemen.net.ye 

Turkey [ LIMAG QUEBEC MOBİLYA TEKSTİL GIDA SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.]
Mustafakemalpaşa Mh. Varlik Sk. A- Blok Apt. No:11 15A/5 Arnavutköy-İststanbul | 
Tel: +973-921-5500, Website:www.hoovers.com



ŞİRKET YÖNETİMİ

ŞİRKET FOTOĞRAFLARI

SİZİN İÇİN ÇALIŞMAK
Groupe Al Gamil'de bizi her gün harekete geçiren şey budur. Sizi her gün beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayan modern, 
animasyonlu, yenilikçi mağazalara davet etmek anlamına gelir. Her gün mümkün olan en iyi fiyata geniş bir yelpazede kaliteli 
ürünler sunmak anlamına gelir. Bu, çalışanlarımızın know-how'ını, çalışmalarından gurur duyduklarını ve iyi bir işi, takım ruhunu, 
insanların becerilerini ve inisiyatiflerini ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacak şekilde kullanmak anlamına gelir. Taahhütlerimize saygı 
göstererek uzun vadeli, sürdürülebilir bir iş geliştirmek anlamına gelir. 

MAĞAZALARIMIZ
Çok formatlı olarak, çok kanallı ve çok yerel perakendeci, Groupe Al Gamil müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına hitap tüm kaynaklara 
sahip - onlar özel ya da profesyonel müşteri vardır, kentsel ya da kırsal çevrede yaşama olsun. Cibuti'de veya dünyanın herhangi bir 
yerinde , Grup mağazaları farklı biçimlerde ve kanallarda reddedilir.

BİZİM ÜRÜNLERİMİZ
Groupe Al Gamil karışımı değişmeyen ilkelere dayanmaktadır: geniş bir seçim, en düşük fiyatlar ve ulaşılamaz kalite. Grup Al Gamil , 
müşterilerinin dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli taze ürünler, yerel tedarikçilerden ürünler , büyük marka ürünler, temel 
gıda dışı ürünler, Hizmetlere en iyi yenilikler ve günlük perakende satış teklifini rafine etmektedir. 

BİZİM ÇALIŞANLARIMIZ
uzmanlık, iş tatmini ve iyi yapılmış bir işte gurur, müşterilerle temasın tadını çıkarmak, özerklik, inisiyatif ve kolektif zeka göstermek. 
Bunlar perakendeci olmanın ne anlama geldiğinin ilkeleri - Grup çalışanlarının mağazalarda her gün takip ettikleri ilkelerdir. 
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Ürün ortağı

İnşaat malzemesi

Gıda malzemesi

Bulaşıklar

Araba

Deterjan

İçecekler

Plastik aletler

Elektrik

Elektronik

Mobilya / dekorasyon ürünleri

Kitaplar / Dosya Ürünleri

Kozmetik


