
بدايتنا..

البداية حتى ا�متياز



من نحن

الســيارات  لخدمــة  شــوب  كوفــي   .. كيــان 
بفكــر وطابــع جديــد نقــدم المنتجــات بجــودة 
عاليــة وبطعــم مميــز ونســعى دائمــ� لنبقــى 
علــى  با�عتمــاد  وا�بــداع  التميــز  دائــرة  فــي 
مــن  المهــارات  متعــدد  فريــق  خبــرات 
المتذوقيــن والماهريــن فــي تقديــم الخدمــة 
والمنتجــات التــي تبقــي أثــر إيجابــي علــى 

عمالئناوتكسبنا ثقتهم.



صور..



رؤيتنا

متطــورة  نجــاح  معادلــة  علــى  نعمــل 
وتتلخص بالتالي:

                الجودة ال تعني زيادة با�سعار..



نتميز بـ

المشــروبات  مــن  متنوعــة  منتجــات 
المميــز  الطعــم  ذات  والحلويــات 
المناســب  والســعر  العاليــة  والجــودة 
متعــدد  عمــل  فريــق  بجهــود  وذلــك 
الخبــرات فــي مجــال إبتــكار المشــروبات 
التســويقية  وا�ســتراتيجيات  والتــذوق 
التــي تبقينــا دائمــ� متميزيــن عــن مــا 
خــالل  مــن  المحلــي  بالســوق  يقــدم 
ــة الجــودة والســعر ومواكبــة مــا  معادل

يقدم باªسواق العالمية.



ســنوات  خمــس  خــالل  عمليــة  خبــرة  بعــد 
إبتــكار  إكتشــفنا مــن خاللهــا قدرتنــا علــى 
الخدمــة  تقديــم  فــي  وا�بــداع  المنتجــات 
الســريعة علــى الطريــق وذلــك بمــا نملــك مــن 
شــغف وطمــوح عالــي فــي تقديــم وإبتــكار 

شي جديد في السوق.
كانــت ا�نطالقــة الحقيقيــة في عام 2014 حيث تم 
إنشــاء أول فــرع فــي عنيــزة بالشــكل والفكــر 

والهوية الجديدة.

ا�نطالقة..

2014

الفرع
الرئيسي



فــي عــام 2009 بدأنــا مشــوار كيــان ودخلنــا 
معــه  يحمــل  بســيط  بشــكل  الســوق 
طموحــات كبيــرة حتــى بدأنــا فــي تكويــن 
المســتوى  عاليــة  �نطالقــه  الجاهــز  الفريــق 
وبشــكل يصعــب علــى المنافســين مجاراتــه 
عاليــة  ومكاســب  نجاحــات  نحقــق  لكــي 

أهمها ثقة عمالئنا بما نقدم لهم.

قصة البداية..

2009
بدايتنا..



صور..



القهوة :
نهتم بتفاصيلها وننتقي 

أفضل أنواع البن لتقديم 
أفضل قهوة.

الحلويات:
خيارات متعددة من 

الحلويات المحضرة لدينا 
والجاهزة في ثالجة العرض.

العصيرات وخلطات 
العصير: 

الفواكه الطبيعية خيار 
صحي دائم� لذالك هي 

متواجده في قائمة كيان.

المشروبات المنعشة :
إبتكارات لمشروبات غازية 
بإضافة النكهات المميزة.

المشروبات الشتوية :
إبتكرنا ما يناسب اªجواء 

البادرة ويكون خيار صحي 
في كل الفصول.

منتجاتنا



إنتشارنا..
فــرع   50 عــدد  لتحقيــق  نســعى 
ــالل  ــة خ ــتوى المملك ــى مس عل
ــن  ــعية م ــة توس ــام 2020 كخط ع
نظــام  عبــر  شــركائنا  خــالل 
 ( فرانشــايز   ) التجــاري  ا�متيــاز 
الحاليــة  فروعنــا  إلــى  وبا�ضافــة 
والتي تصل إلى  22    فرع   ما بين 
فــروع قائمــة وفــروع تحــت ا�نشــاء 

والتجهيز.

تبوك

حائل

الطائف

المدينة المنورة

الزلفي
الغاط

حفر الباطن الدمام

الخبر

القصيم

الرياض

أبها



KYANcafe@gmail.com

920011100

إدارة إمتياز كيان

مطلوبــة  تجاريــة  عالمــة  كيــان  أصبــح 
ومــع  بالمملكــة  مناطــق  عــدة  فــي 
أن  كيــان  إدارة  قــررت  الطلــب  زيــادة 
يكــون التوســع مــن خــالل شــركاء وعبــر 
لهــذه  كيــان  وصــول  يضمــن  نظــام 
وهــو  الصحيــح  بالشــكل  المناطــق 
وبإشــراف  التجــاري  ا�متيــاز  نظــام 

ومعايير إدارة كيان لÃمتياز التجاري.

إمتيازنا..



صور..
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