دنیای پاستیل
آموزشگاه زبان بامداد
عینک ماهان
باشگاه کاراته
آینازموزیک
استودیوتسنیم
بیمه عمرپاسارگاد
هتل نمای هشتم
هتل نگین شرق

دروازه رشت روبه روی بیمارستان شریعتی
چهارراه مقدم خ ولیعصرجنب ترمینال
کوچه مشکی روبه روی دانشگاه پیام نور
مجموعه ورزشی انقالب-کوی سعدیه حوزه شهیددستغیب
خ مطهری خ مفتاح هنرکده آینازموزیک
الهیه35متری عاصم زنجانی باالترازبانک توسعه تعاون
خ 17شهریورخنوبهارپالک 118
مشهدخ امام رضای 16عنصری غربی13نبش خالقی3
مشهدخ امام رضای 16عنصری غری بین عنصری
15و17
مشهدبین مصلی یکم و سوم

05133647838

مجتمع رضوان

مشهدخ17شهریورچهارراه عنصریروبه روی هتل آفریقا

09137953383

_

هتل ابن سینا

اصفهان خ ابن سیناکوچه37

03134454708

_

مدرسه فوتبال
کرکره پارس در

البرز شهرداری-ورزشگاه 15خرداد(امجدیه)
ساخت وانواع کرکره های برقی و معمولی

0912413857

%40

09194425721

_

لوازم یدکی
اتوصافکاری

خ توحید روبه روی پارک توحیدبازرگان ایرانی
کوی هتل پارک روبه روی مسجدمالقلی صافکاری جمال

به قیمت عمده

_

پوشاک مردانه

سعدی وسط پاساژاران زمین(پوشاک مردانه خورشید)

برش و دوخت
چاپ دیجیتال اسیا
آموزشگاه رانندگی
لوکس اسپرت
دکوراسیون داخلی
تعمیرگاه مکانیکی
رنگ و ابزاریراق

برش و دوخت انواع ملحفه روبالشی چادرو(شهرک نصر)
خ دروازه رشت ابتدای خ کارگران پالک35
بلواراستقالل ساختمان بنیاداعضا اموزشگاه رانندگی سینا
پخش باند سیستم های صوتی-دزدگیروغیره خ جمهوری
سعدی شمای پایین ترازمجتمع الماس شهر
چهارراه معلم خ توحیدخ مقداد
اسالم اباد روبه روی بانک صادرات رنگ و
ابزارعبدالهی
کمربندی شمالی روبه روی استخرکارگران
کوچه مشکی چهارراه سوم
خ شهداساختمان ارگ پالک362

هتل امین

پرده کاخ
سیمافیلم
فروشگاه کاشی
وسرامیک
بیمه آسیا نمایندگی
محمدی
کاشی کاروسنگ کار
دندان ساز

کلیه ی خدمات بیمه ای(شخص ثالث -بیمه بدنه-عمر
مسئولیت و  )....با تخفیفات وشرایط استثنایی
کلیه ی کاراهای ساختمانی آقای نظری
آقای دکترمنصوری ساختمان پاستور

فروشگاه موادغذایی
شهروندمن

خ17شهریورروبه روی درمانگاه شماره 8با تخفیفات و
قیمت استثنایی

لینک تلگرام خانه کارگرt.me/khaneh_karegare_znj

33325584

%15

33776494
33448352

%15
%30

09192425633
33551327

%40
%15

09192422494

%25

33561006

%20

05138558516

_

05138555819

_

_

_

33339535

%15

فاز2دورمیدان
_

%15
%15

تخفیف45000
_

تومان
_

نادری
تعمیرگاه هیوکیا

%10
%15

_

%15

_
_
_

10-2
%20
%12

09192417930

60-30

09100181101
09121411359

%15
%25

33530282

4%

