
غذائية منتجات 

الجودة  عالية 
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الزراعية للمنتجات  أغرو  أرناس  رشكة 

الجودة يف صناعة زيت لديها عالمات تجارية عالية  الغذائية  للمنتجات   ،ارناس آغرو هي رشكة 

التجميل. ومنتجات مستحرضات  الشمس  دوار  زيت  القهوة،  الزيتون،  الزيتون 

 عائلة أرناس أغرو، مؤسسو رشكة أرناس أغرو نشؤوا مع محاصيل الرتبة واألشجار ومزارع

الكروم منذ أك¡ من 350 عاًما وقد حملوا خربتهم اىل يومنا هذا.

زيتون زيت 

بر¤يوم
الطبيعية الصابون  منتجات 

الصنع يدوية 

مستحرضات

طبيعية تجميل 

غذائية منتجات 

الجودة عالية 

تنا منتجا
ذا-ميل هي عالمة

أرناس أغرو تجارية لرشكة 



الطبيعة مذاق  ذا-ميل: 
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إيجه مميز »كونات حمض بحر  الزيتون يف منطقة   صحي: 
للكوليسرتول كمضاد  يعرف  ك²  بالفيتامينات  وغناه   الفينول 

 واألكسدة.

الذي يتم عرصه بعد حصاده مبارشة دون الزيتون   طبيعي: 
الطعم، م² يضمن نكهة ورائحة أغنى يف   اإلنتظار يكون 

الزيتون. تضمن طريقةالعرص عىل الطازجة يف زيت   الزيتون 
والفيتامينات. األكسدة  مضادات  الحفاظ عىل   البارد 

إيجة معروفة الزيتون يف منطقة بحر  أشجار  الجودة:   عايل 
بأنها أفضل األشجار إلنتاج زيت  Àالعا  يف جميع أنحاء 

 الزيتون.



 فوز زيت الزيتون ذا امليل البكر               عىل
جائزة كب�ة يف بروكسال

The Mill

 فاز زيت الزيتون ذا امليل               عىل أعىل جائزة، وهي 3 نجوم                                  ، مع

الذوق الطهاة والذواقة يف معهد املذاق الدويل يف بروكسال.تم إجراء تقيي²ت   التقييم الذي أجراه أفضل 

 من قبل الفريق املحرتف الذي حدده املعهد. كان زيت الزيتون ذا امليل             محل تقدير كبÆ من قبل

وك²له. مذاقه  بسبب حرقة طعمه،  التحكيم  لجنة  أعضاء 

STAR TASTE AWARD The Mill

The Mill

لكم. الجودة  وعالية  منتجات صحية  تقديم  سنواصل 



ذا-ميل زيت زيتون بكر ممتاز طبيعي 100%
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الزيتون ألي حرارة. تضمن البارد بدون تعرض  الزيتون ذا-ميل يف منشآت صحية بطريقة الضغط عىل  إنتاج زيت   يتم 

الزيتون. الصحية يف  والعنارص  املكونات  الحفاظ عىل  الطريقة    هذه 

٪0.8 وإنه مثايل يف  تم تصنيف ذا-ميل كزيت زيتون بكر ممتاز طبيعي ٪100 مع مستوى حموضة قصوى يبلغ 

والرائحة. املذاق 

والقصدير،»دة وبالستيكية  زجاجية  عبوات  يف  مختلفة  بأحجام  الطبيعي  املمتاز  البكر  ذا-ميل  الزيتون  زيت  م   يَُقدَّ

 صالحية ل24 شهًرا.

زجاجية عبوة 
١ليرت

قصدير عبوة 
٥ليرت

زجاجية عبوة 
٥٠٠مل

زجاجية عبوة 
٢٥٠مل

بالستيكية عبوة 
١ليرت

بالستيكية عبوة 
٢ليرت

سادة طحينية  حالوة 
Ûبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 500 غ



الكالسي� ذا-ميل  الزيتون  زيت 
الزيتون الكالسيÛ هو مزيج من زيت  الزيتون ذاـميل   زيت 

لألطباق مناسب  املكرروهو  الزيتون  وزيت  املمتاز   البكر 

والسلطات. الباردة   الساخنة، 

www.themill.com.tr

الزيتون الزيتون ذاـميل هو مزيج من زيت ثفل   زيت ثفل 

لجميع مناسب  املمتازوهو  البكر  الزيتون  وزيت   النقي 

للقيل لعدة مرات. استخدامه كزيت  القيل و¤كن  أنواع 

الزيتون (بومس) ذا-ميل ثفل  زيت 

بالستيكية عبوة 
١ليرت

بالستيكية عبوة 
٢ليرت

زجاجية عبوة 
١ليرت

زجاجية عبوة 
٥٠٠مل

زجاجية عبوة 
٢٥٠مل



الزيتون لزيت  والتغليف  التعبئة  عن  معلومات 
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طبليةصندوق

عدد العبوات 16

االبعاد: 25×29×23 سم

الوزن اإلج²يل: 15.20 كغ

العبوات 12 عدد 

االبعاد: 24×31×32 سم

الوزن اإلج²يل: 19.00 كغ

عدد العبوات 12

االبعاد: 23×30×32 سم

الوزن اإلج²يل: 12.00 كغ

عدد العبوات 6

االبعاد: 22×32×34 سم

الوزن اإلج²يل: 12.00 كغ

عدد العبوات 4

االبعاد: 25×32×32 سم

الوزن اإلج²يل: 20.40 كغ

 عدد العبوات 30 

االبعاد: 25×29×23 سم

الوزن اإلج²يل: 15.20 كغ

عبوة زجاجية 500 مل

الوزن الصايف: 500 مل

الوزن اإلج²يل: 0.82 كغ

عبوة زجاجية 1 ليرت

الوزن الصايف: 1000 مل

الوزن اإلج²يل: 1.53 كغ

ليرت  1 بالستيكية  عبوة 

الوزن الصايف: 1000 مل

الوزن اإلج²يل: 0.96 كغ

ليرت  2 بالستيكية  عبوة 

الوزن الصايف: 2000 مل

الوزن اإلج²يل: 1.87 كغ

عبوة قصدير 5 ليرت

الوزن الصايف: 5000 مل

الوزن اإلج²يل: 4.94 كغ

عبوة زجاحية 250 مل

الوزن الصايف: 250 مل

الوزن اإلج²يل: 0.49 كغ

الطبلية: 80×120×130 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 865.00 كغ

الطبلية: 80×120×175 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 1,171.00 كغ

60720 عبوةصندوق

الطبلية: 80×120×172 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 865.00 كغ

70840 عبوةصندوق

الطبلية: 80×120×184 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 702.00 كغ

60360 عبوةصندوق

الطبلية: 80×120×144 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 841.00 كغ

       

الطبلية: 80×120×132 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 937.00 كغ

702,100 عبوةصندوق

60960 عبوةصندوق

40160 عبوةصندوق
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الطبيعي األسود  ذا-ميل  زيتون 

فاخر كب� 
201-260 Æكب

الوزن الصايف: 900غ

فاخر ممتاز 
291-320 Æصغ

الوزن الصايف: 900غ

فاخر جيد 
صغÆ جدا 350-321

الوزن الصايف: 900غ

زيتي و منقوع
¬اء وملح 

صغÆ- صغÆ جداً 350-291

الوزن الصايف: 450غ
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األسود من ساحل ذا-ميل  يأä زيتون  الجودة.  العالية  الطبيعية  املخمرة  املنتجات  الطبيعي هو أحد  املخمر  األسود  ذا-ميل   زيتون 

بتنوعه، حجمه وطعمه. يشتهر  ممتازك²  وله طعم   åالرت إيجة  بحر 

فيه. املضادة لألكسدة  والخواص  الفيتامينات واملعادن  للحفاظ عىل  االسود مخمر بشكل طبيعي يف ظروف صحية  ذا-ميل  زيتون 

4 أحجام مختلفة يف َمرْطَبانات بالستيك وزجاج، »دة صالحية ل24 شهًرا. يتوافر زيتون ذا-ميل األسود يف 

كاملة أسود حبة  زيتون 
امللح  قليل 

141-180 (4XL-3XL)

الوزن الصايف: 700غ



الطبيعي ذا-ميل  زيتون 

الجودة لديه عدة أصناف مثل: محشوفلفل، مشكل ومكرسك² ال املائدة األخرض ذا_ميل هو منتج ملحي عايل   زيتون 

يحتوي عىل أي مواد مضافة.

املائدة األخرض ذا_ميل يف ظروف صحية. يتم تصنيع زيتون 

وهو متوفر يف عبوات زجاجية وله مدة صالحية تصل إىل 24 شهرا.

مكّرس
160-141 (4XL) Æكب

الوزن الصايف: 710غ

مشكّل
 140-111 (5XL-6XL) Æكب

الوزن الصايف: 700غ

بالفليفلة محشو 
230-181 (XL-2XL) Æكب

الوزن الصايف: 680غ
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للزيتون والتغليف  التعبئة  عن  معلومات 
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برط³ن بالستيك 900 غ

الوزن الصايف: 900 غ

 برط³ن عدد 12

االبعاد: 23.8×36×32.5 سم

الوزن: 13.00 كغ

الطبلية: 80×120×177 سم ابعاد 

الوزن: 13.00 كغ

برط³ن بالستيك 450 غ

الوزن الصايف: 450 غ

 برط³ن عدد 12

االبعاد: 27.5×36.8×14.5 سم

الوزن: 10.50 كغ

الطبلية: 80×120×145 سم ابعاد 

الوزن: 781.00 كغ

72864 برط³نصندوق

72864 برط³نصندوق

72864 برط³نصندوق

72864 برط³نصندوق برط³ن بالستيك 710 غ

الوزن الصايف: 710 غ

 برط³ن عدد 12

االبعاد: 27.5×36.8×14.5 سم

الوزن: 13.50 كغ

الطبلية: 80×120×145 سم ابعاد 

الوزن: 997.00 كغ

برط³ن بالستيك 700 غ

الوزن الصايف: 700 غ

 برط³ن عدد 12

االبعاد: 27.5×36.8×14.5 سم

الوزن: 13.50 كغ

الطبلية: 80×120×145 سم ابعاد 

الوزن: 997.00 كغ

برط³ن بالستيك 680 غ

الوزن الصايف: 680 غ

 برط³ن عدد 12

االبعاد: 27.5×36.8×14.5 سم

الوزن: 13.00 كغ

الطبلية: 80×120×145 سم ابعاد 

الوزن: 961.00 كغ

طبليةصندوق

طبلية مفتوح صندوق 

55660 برط³نصندوق
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كاالماتا أخرض زيتون 
730  

THE MILL واقة  للذَّ

واقة بë النكهات الفريدة من نوعها،  تجمع              سلسلة الذَّ

الزيتون األخرض املنتجات من   وتتألف من مجموعة واسعة من 

الحارة و من الط²طم املجففة املنقوعة يف زيت  املشوي إىل الصلصة 

الربتقال.  ìالزيتون إىل مر

The Mill.واقة  وضع                  معرفته وخربته يف القمة يف سلسلة              للذَّ

واملالحة. الحلوة  األغذية  من  منتجاتها  بتنوع  السلسلة   تتميزهذه 

The Mill Arnas Agro

واقة بتحويل وجبة اإلفطار إىل تجربة  ستقوم سلسلة              للذَّ

رائعة ال ¤كن ان يشبع منها.
The Mill

جرام

أسود كاالماتا  زيتون 
جرام  730

ط³طم  معجون 

بالشمس املجفف 
جرام  750

أسود مخمر  زيتون 

الحجم طبيعي 
جرام  450

الحار الفلفل   معجون 
جرام  750

الفلفل  معجون 
جرام  750
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(بالجوز مشوي  زيتون   سلطة 

املجففة) والط³طم   والليمون 
جرام  380

مر¼ الربتقال 
جرام  470

(صلصة  أجوكا 

الحارة) الفطور 
جرام  320

 زيتون أخرض مشوي 

الثوم) وصلصة  (بالبهارات 
جرام  380

مشوية زيتون   سلطة 

املجففة  بالط³طم 
جرام  380

مجففة  ط³طم 

 مشوية
جرام  380
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والتغليف التعبئة  عن  معلومات 

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                        سم 

الوزن اإلج²يل: 6.38 كجم

Áe Mill أجوكا 
(صلصة الفطور الحارة) 

األبعاد: 8.6 × 7.6 سم
الوزن الصايف: 320 جرام 

Áe Mill معجون الفلفل  
األبعاد: 14.3 × 8.9 سم
الوزن الصايف: 750 جرام

Áe Mill معجون
الفلفل الحار

األبعاد: 14.3 × 8.9 سم
الوزن الصايف: 750 جرام

Áe Mill معجون الط³طم 
املجفف بالشمس 

األبعاد: 14.3 × 8.9 سم
الوزن الصايف: 750 جرام

Áe Mill زيتون 
كاالماتا أخرض

األبعاد: 14.3 × 8.9 سم
الوزن الصايف: 730 جرام

Áe Mill زيتون 
كاالماتا أسود

األبعاد: 14.3 × 8.9 سم
الوزن الصايف: 730 جرام

طبلية علبة
(80x120)

طبلية علبة
(80x120)

12 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 599.11 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 91.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 1180.48 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 157.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 1180.48 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 157.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 1180.48 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 157.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 1153.48 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 157.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 1153.48 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 157.4

26.5 × 35 × 7.7

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                           سم 

الوزن اإلج²يل: 12.84 كجم

12
 27.5× 36.8 × 14.3

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                           سم 

الوزن اإلج²يل: 12.84 كجم

12
 27.5× 36.8 × 14.3

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                           سم 

الوزن اإلج²يل: 12.84 كجم

12
 27.5× 36.8 × 14.3

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                           سم 

الوزن اإلج²يل: 12.54 كجم

12
 27.5× 36.8 × 14.3

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                           سم 

الوزن اإلج²يل: 12.54 كجم

12
 27.5× 36.8 × 14.3

Áe Mill زيتون أسود 
مخمر طبيعي 

األبعاد: 14.3 × 8.9 سم
الوزن الصايف: 450 جرام

 Áe Mill سلطة زيتون مشوي   
  (بالجوز والليمون والط³طم املجففة)   

األبعاد: 9.7 × 8.5 سم
الوزن الصايف: 380 جرام

Áe Mill زيتون أخرض مشوي  
(بالبهارات وصلصة الثوم) 

األبعاد: 9.7 × 8.5 سم
الوزن الصايف: 380 جرام

Áe Mill سلطة زيتون 
 مشوية بالط³طم املجففة

األبعاد: 9.7 × 8.5 سم
الوزن الصايف: 380 جرام

Áe Mill ط³طم 
 مجففة مشوية 

األبعاد: 9.7 × 8.5 سم
الوزن الصايف: 380 جرام

Áe Mill مر¼ الربتقال 
األبعاد: 9.7 × 8.5 سم

الوزن الصايف: 470 جرام

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 851.08 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
80 × 120 × 157.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 685.51 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
  80 × 120 × 112.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 685.51 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
  80 × 120 × 112.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 685.51 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
  80 × 120 × 112.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 685.51 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
  80 × 120 × 112.4

 
أبعاد الطبلية:

الوزن اإلج²يل: 782.71 كجم  

  منتج90
سم

1080علبة ،
  80 × 120 × 112.4

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                           سم 

الوزن اإلج²يل: 9.18 كجم

12
 27.5× 36.8 × 14.3

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                        سم 

الوزن اإلج²يل: 7.34 كجم

12
 26.5 × 35 × 9.8

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                        سم 

الوزن اإلج²يل: 7.34 كجم

12
 26.5 × 35 × 9.8

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                        سم 

الوزن اإلج²يل: 7.34 كجم

12
 26.5 × 35 × 9.8

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                        سم 

الوزن اإلج²يل: 7.34 كجم

12
 26.5 × 35 × 9.8

أبعاد      منتج
أبعاد العلبة:                        سم 

الوزن اإلج²يل: 8.42 كجم

12
 26.5 × 35 × 9.8





ذا-ميل دبس عنب وطحينة 
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طحينة
برط²ن زجاج

الوزن الصايف: 500غ

دبس عنب
برط²ن زجاج

الوزن الصايف: 620غ

العنب ال ¤كن اإلستغناء عنه² يف وجبة اإلفطار  طحينة ودبس 

والفيتامينات الحديد  املشبعة،   Æالغ الدهون  من  الغني   »حتواه² 

القلب. لصحة  املفيدة 

الدماغ، فإن القلب وتحسن خاليا  الطحينة تحمي صحة   يف حë أن 

الحديد. العايل من  الدم »حتواه  لفقر  العنب مفيد  دبس 

يتم خلط مًعا. بشكل عام  الطحينة والدبس  استهالك  يتم   عادة ما 

 25 ٪ من الطحينة مع 75 ٪ من دبس العنب ليتم الحصول عىل

رائع. طعم 

ذا-ميل  طحينة ودبس عنب 

 يتوفران يف برط²نات زجاج

 وله² فرتة صالحية ملدة 24

. شهًرا



ذا-ميل طحينية  حالوة 
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سادة طحينية  حالوة 
Ûبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 500 غ

بالكاكاو طحينية  حالوة 
Ûبالستي وعاء 

الوزن الصايف: 500 غ

بالكاكاو طحينية  حالوة 
Ûبالستي وعاء 

الوزن الصايف: 700 غ

ملا تحتويه من للجسم  الشتاء، وهي مفيدة جًدا  الطاقة خالل  توفر  التي  أفضل األطعمة  الطحينية من   الحالوة 

بالكالسيوم والحديد ك² ال تحتوي عىل اي مواد حافظة. الغني جًدا  السمسم 

24 شهًرا. تبلغ  لفرتة صالحية   Ûوبالكاكاو. محفظة يف وعاء بالستي بنكهتë سادة  ذا-ميل متوفرة  حالوة طحينية 

سادة طحينية  حالوة 
Ûبالستي وعاء 

 الوزن الصايف: 700 غ
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للطحينة والتغليف  التعبئة  عن  معلومات 
الطحينية والحالوة  العنب  ودبس 

دبس عنب

طحينة

حالوة طحينية سادة - 500غ

حالوة طحينية سادة - 700غ

- 500غ بالكاكاو  حالوة طحينية 

- 700غ بالكاكاو  حالوة طحينية 

طبليةصندوق

الطبلية: 80×120×177 سم ابعاد 
الوزن: 1243,66 كغ

 برط³ن عدد 12
االبعاد: 22×28×17 سم

الوزن: 9,39 كغ

الطبلية: 80×120×177 سم ابعاد 
الوزن: 1243,66 كغ

 برط³ن عدد 12
االبعاد: 22×28×17 سم

الوزن: 9,39 كغ

الطبلية: 80×120×177 سم ابعاد 
الوزن: 784 كغ

 برط³ن عدد 12
االبعاد: 20.8×27×17.2 سم

الوزن: 7,00 كغ

الطبلية: 80×120×177 سم ابعاد 
الوزن: 784 كغ

1121,344 برط³نصندوق  برط³ن عدد 12
االبعاد: 20.8×27×17.2 سم

الوزن: 7,00 كغ

 برط³ن عدد 12

 برط³ن عدد 12

841,008 برط³نصندوق

841,008 برط³نصندوق

1121,344 برط³نصندوق

72809 برط³نصندوق

72809 برط³نصندوق
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املميزة ذا-ميل  قهوة 
بعناية. وتعبئتها  »هارة  القهوة  انواع حبوب  أجود  تحميص  يتم 

الرتكية القهوة 

عليها من الحصول  يتم  قهوة مطحونة  الرتكية هي   القهوة 

ناعم الحبوب إىل مسحوق  املمتازة. يتم طحن   òال  حبوب 

Æللتحض مناسبة  تقد¤ها.  عند  القهوة  يُرتك يف   جًدا، 
القهوة. الرتكية وماكينات  القهوة  يف وعاء طهي 

النكهة وهي املرشوب املفضل  الرتكية غنية يف   القهوة 

الربازيلية أرابيكا   :òال حبوب 

               

األوقات. لكل 

التحميص: متوسط   - فوق متوسط مستوى 

الوزن الصايف: 100غ
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مميزة قهوة 

Ãالحرفي غواتي³ال  قهوة 
 الوزن الصايف: 250غ

قهوة محمصة مصنوعة من حبوب  هي 

 أرابيكا ٪100 من الدرجة األوىل التي يتم

يتم غواتي²ال.  منطقة  من   إحضارها 

وتعبئتها وطحنها  »هارة  قهوتنا   تحميص 

 داôاً وهي طازجة. نستخدم حبوب

القهوة التي لديها درجة أعىل من 85.

Ãالحرفي اثيوبيا  قهوة 
الوزن الصايف: 250غ

قهوة محمصة مصنوعة من حبوب  هي 

 أرابيكا ٪100 من الدرجة األوىل التي يتم

تحميص يتم  اثيوبيا.  منطقة  من   إحضارها 

وهي داôاً  وتعبئتها  وطحنها  »هارة   قهوتنا 

التي القهوة   طازجة.  ك² نستخدم حبوب 

لديها درجة أعىل من 85.
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الطبلية: 80×120×185 سم ابعاد 

الوزن اإلج²يل: 449.00 كغ

طبليةصندوق

عبوة 100غ

الوزن الصايف: 100غ

25 

األبعاد: 33×23.4×15.5 سم

الوزن اإلج²يل: 3.30 كغ

للقهوة والتغليف  التعبئة  عن  معلومات 

723,025 برط³نصندوق قطعة
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Plot No E-136 TO E-139, North West 
Industrial Zone, Port Qasim, 
Karachi-75020, PAKISTAN
Phone: +92 213 415 40 84
E-mail: imgcglobalpakistan@gmail.com

OIL WORLD (PVT) LTD

ARNAS AGRO INC.
1460 Broadway, 10036, NY, USA
Phone: +1 (646) 480 05 65
E-mail: us@arnasagro.com

Kosuyolu Mah. Cenap Sahabettin Sk. No: 26 
Kadikoy, Istanbul, 34718 TURKEY
Phone: +90 850 200 96 65
E-mail: tr@arnasagro.com
Factory: Cennetayagi Mah. Istasyon Cad. 
No: 39 Edremit, Balikesir, 10300 TURKEY

ARNAS TARIM URETIM VE TIC. A.S.

Comércio, Importação e Exportação Eireli Rua 
Almirante Guilherme, n 02, Sala 05 São 
Francisco do Sul - SC
Phone: +55 (47) 3444-4049
E-mail: comercial@manacadobrasil.com

MANACÁ DO BRASIL

Россия, 109341, Москва, ул.
Верхние Поля, д. 48, стр. 2, офис 88
Phone: +7 495 544 11 40
E-mail: ru@arnasagro.com

ООО АРНАС АГРО РУС

ARNAS GLOBAL CONSULTANCY LTD. ARNAS DEUTSCHLAND GMBH
Bochumer Landstraße 160, 45276 
Essen, GERMANY
Phone: +49 201 24489967
E-mail: de@arnasagro.com
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40 Nell Gwynn House, Sloane Avenue, 
London SW3 3AU, UK
Phone: +44 7435 507055
E-mail: uk@arnasagro.com


