
All about great Taste.



Over 41,000 employees and have the capacity to process more 
than 7.6 million birds per day, which is more than 4.5 million metric 
tons of live chicken annually.

Approximately 4,400 contract growers supply poultry for the 
company's operations.

Pilgrim's has 32 feed mills and 40 hatcheries supporting our plants.

Pilgrim's operates 29 fresh processing plants and eight prepared 
foods cook plants.

The company exports chicken products to customers in
approximately 85 countries.

JBS USA, a unit of JBS S.A. in Brazil, owns 67.3% of our
outstanding common stock.  JBS is the largest protein
company in the world.

Pilgrim’s is the second largest 

chicken producer in the world.  

Our corporate headquarters are 

in Greeley, Colorado.  The 

company’s primary distribution 

is through retailers, foodservice 

distributors and restaurants 

throughout the United States and 

Puerto Rico and in the Northern 

and Central regions of Mexico.

Wholesome, Inspiring, Smart…Pilgrim’s! Fully Cooked Pilgrim's Brand

Grow your Frozen, Chicken Category 
Sales with Pilgrim’s® Products…

Fully cooked and frozen for quick and easy
meal solutions

Unique varieties capitalize on current trends
at casual fare restaurants

Flavorful breading and glazes make these
products taste great

Family size bags with resealable zippers to 
ensure product stays fresh

Environmentally friendly recyclable packageFP
O

Contact your Pilgrim’s representative to find out how

you can build sales in your Frozen Chicken Category.

Individually Frozen, Uncooked     |     Fully Cooked, Country Pride Brand     |     Ready to Cook, Seasoned & Breaded

All about great Taste.

زد مبيعاتك من الدجاج المجمد مع منتجات بيلجريمز

دجاج مكتمل الطهي ومجمد لحلول الوجبات السريعة والسهلة

مجموعات فريدة متنوعة تستثمر في التوجهات الحديثة في 
المطاعم التقليدية

إضافات فتات الخبز والصوص تجعل مذاق المنتجات رائًعا
أكياس الحجم العائلي مزودة بسحابات إلعادة غلقها مما يضمن 

بقاء المنتج طازًجا

عبوة صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها

اتصل بمندوب بيلجريمز لتتعرف على طريقة بدء المبيعات في فئة 
الدجاج المجمد

كاملة، ملهمة، ذكية... بيلجريمز!
بيلجريمز هي ثاني أكبر منتج للدواجن في العالم. يوجد 

المقر الرئيسي للشركة في جريلي بوالية كولورادو. 
تعتمد الشركة في األساس في توزيعها على بائعي 

التجزئة وموزعي الخدمات الغذائية والمطاعم في جميع 
أنحاء الواليات المتحدة األمريكية وبورتوريكو وفي 

المناطق الشمالية والوسطى في المكسيك.

يعمل بالشركة ما يزيد عن 41000 موظف لديهم القدرة على التعامل إعداد أكثر من 7,6 مليون 
دجاجة في اليوم، أي أكثر من 4,5 مليار طن متري من الدواجن الحية سنوًيا.

يزود ما يقرب من 4400 مزارع متعاقد الشركة بالدواجن من أجل عملياتها.

تمتلك بيلجريمز 32 طاحونة أعالف باإلضافة إلى 40 مزرعة تفريخ تزود مصانعنا.

تدير بيلجريمز 29 مصنًعا إلعداد الدواجن الطازجة وثمانية مصانع لطهي األطعمة الجاهزة.

تقوم الشركة بتصدير منتجات الدواجن إلى العمالء في ما يقرب من 85 دولة.

شركة JBS، الواليات المتحدة (JBS, USA)، وهي جزء من JBS S.A. في البرازيل، تمتلك 
67,3٪ من أسهمنا العامة المتداولة. 

 وتعتبر شركة JBS أكبر شركة بروتين في العالم.

مكتمل الطهي من ماركة بيلجريمز

(Country Pride) مجمد كل على حدة، غير مطهيمكتمل الطهي، ماركة كنتري برايد معد بالتوابل وفتات الخبز وجاهز للطهي
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Pierce Chicken

Totally focused on chicken.
Truly fanatical about your success.

Since the 1950s, Pierce Chicken® has been driven 
by our passion to offer absolutely the best-
tasting, highest-quality chicken available in 
foodservice. Customers – then and now – know 
us for superior flavor, consistency, piece count 
and yield. We refused to stop there though. 
Innovation is in our blood. We’re always working 
on being first to market with the next great taste 
in chicken.

Pierce Chicken® wants to earn your business with 
great chicken, great value and a great fit for your 
menu. If you’re ready for a roll-up-the-sleeves 
partner that’s as essential to your business as 
chicken is to your menu, we welcome your call.

تركيز كامل على الدجاج. 
حريصون حًقا على نجاحك.

منذ خمسينيات القرن العشرين، كانت دوافع شركة بيرس للدواجن 
(Pierce Chicken) تتمثل في شغفها الدائم بتقديم الدجاج األطيب 
مذاًقا واألفضل جودة في مجال خدمات األطعمة. ومنذ ذلك الحين إلى 
وقتنا هذا، يشير إلينا العمالء بالبنان لما نتميز به من مذاق ال يقارن 
وثبات مستوى الجودة وعدد القطع التي نقدمها. ومع ذلك، فقد أبينا أال 
نتوقف عند هذا الحد. فاإلبداع يجري في عروقنا. نحن نبذل أقصى 

جهدنا كي نظل في الطليعة ونكون سباقين إلى السوق في عرض ما 
هو جديد من نكهات ومذاق الدجاج الرائع.

ترغب شركة بيرس للدواجن في أن تستأثر بفرصة العمل معك من 
خالل تقديم دجاج رائع وقيمة عظيمة تناسب قائمة أطعمتك. إذا كنت 
مستعًدا للدخول معنا في شراكة تستلزم منك ضرورة أن تشمر عن 
ساعديك إلنجاح أعمالك تماًما كضرورة وجود الدجاج على قائمة 

األطعمة، فإننا نرحب باتصالك في أي وقت.

بيرس للدواجن
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