
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٣٧

 تاالرآنسه

٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢ 

۴نوع غذا، ۴ نوع ميوه و 
شيرینی، بستنی،  کيک طبقاتی  

نفرى ١٨٠٠٠
ابتداى جاده شاندیز مدرس ١

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٢٠٦٠٦٥/ ف

 �تاالر و باغسرا
شو3ران 

تخفيف ویژه پائيز زمستان 
۴ مدل غذاى اصلی با 

سرویس کامل پذیرایی 
عصرانه شامل ۴ مدل ميوه 

٣ مدل شيرینی ،بستنی 
کيک طبقاتی، سفره عقد 
مراسم استقبال عروس 
و داماد و هدایاى ویژه 

تخفيف فيلمبردارى
 آرایش عروس، لباس عروس 

قيمت براى هر نفر???
سه راه فردوسی بلوار 

شاهنامه نبش شاهنامه ٣۶ 
٠٩١٥٣١٢٠٦٠٢

٣٦٧٨٠٠٩٨
٣٦٧٨٠٧١١

٩٥٢٢٩٧٣٥/ پ

تخفيفات و�ژه به 
مناسبت افتتاحيه 

تاالر رستوران و باغسرا 
دلکده چوبی شاندیز

 قيمت از ٨ هزار تومان به باال 
شاندیز نبش امام رضا ٢٧

٠٩١٥٥٠٤٩٩٨٢
٠٩١٥١٠٢٧٤٣٤

٩٥٢٢٥٤٠٨/ ش

باغ تاالر زنبق
با ٢ سالن زمستان�

 

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٩٠٥٨٥/ ق

 تشر�فات
ماندگار

(باغ ، تاالر ، هتل)
منو ویژه آذر ماه تا بهمن ماه  
غذا ٣ نوع ( همراه با تست) 

ميوه دستچين۴ نوع
 شيرینی ۴ نوع

 ( از شيرینی سراهاى به نام)  
کيک طبقاتی

شيرکاکائو -  چایخانه 
لباس عروس ( از برترین مزون ها ) 

آرایش عروس 
(از حرفه اى ترین هاى پرآوازه شهر)  
آتليه ( از تکنيکی ترین آتليه ها) 

شکيل ترین دسته گل
و خاص ترین تزئين ماشين عروس

 فانتزى ترین سفره عقد 
رویایی ترین مراسم یخ خشک یا 

نورافشانی خاص
 هدیه ویژه !!! 

اقامت در هتل اشرافی ویا 
ليموزین ۶ درب اشرافی

آخرین تماس را با ما بگيرید  
همه وهمه

نفرى ...!!!
WWW.aroosmandegar.ir

  ٠٩١٥٧٧٧٧٨٢٤ 
٠٩١٥٧٧٧٥٢٥٧

٩٥٢٧٣١٣٣/ پ

٩٥٢٤٢٣٦٧/ خ

تاالر
 قو� سفيد

بدون ورودى 
  سفره عقد رایگان

 خدمات ویژه
 ٠٩٣٩٧٧٢٤٣٥٤

٣٤٢٢٢٤٨٨

باغ تاالر 
خوشبخت� 

 با فضاى دلنشين و آرام
پارکينگ اختصاصی و

 شرایط ویژه، ورودى رایگان
٩٥٢٥١٨١٣/ م ٠٩١٥١١٤٠٩٣٤

٩٥٢٨٦١٧٥/ پ

  تاالر فرهاد
تخفيF و�ژه

 ٠٩١٥٠٠٤٣٢١٢ 
  ٣٧٦٨٩١٥٠

 چهارمدل غذاى اصلی
 با سرویس کامل 
پذیرایی عصرانه
 شامل ۴ نوع ميوه

 ٣ نوع شيرینی
 بستنی ، کيک 

طبقاتی  سفره عقد 
 مراسم استقبال 

عروس و داماد 
همراه با نورپردازى 

و نورافشانی
 و هدایاى ویژه 

  تخفيف فيلمبردارى 
 آرایش عروس 

 لباس عروس
 قيمت براى هر نفر

 ؟ ؟ ؟
 سجاد - خيابان 
فرهاد فرهاد ٢۴

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٢٩٤٧٩٥/ ف

گران نخر�د 
دامدارى خراسان 
٢٠درصد تخفيف ویژه
 با هر توان مالی 

٠٩١٥٥٠٩٧٨٤١
٩٥٢٩٦٩٩٢/ ف٣٧٦٥١٢٧٢

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

دامدار� نوخندان
گوسفند خون�

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

٩٥٢٧٩٢٩٠/ پ

�دامدار� صبور
همرا ه باقصاب وسرویس رایگان

٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠
٣٧٦٣٢٩٧٨

�دامپرور� نصير
 عرضه گوسفند زنده و خونی با ذبح 
اسالمی همراه با قصاب به صورت

شبانه روزى ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤ 
٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

٩٥٢٩٣٩٠٦/ ط

دامدار� ميرزا��
گوشت گوسفند نرینه با قصاب 
و سرویس رایگان شبانه روزى

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

دامدار� 3اف�
با تخفيف ویژه

همراه با قصاب و سرویس رایگان
٣٧٦٨٠٢١٨-٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٢٩٧٠٠٥/ ف

 آتليه بانو
 قيمت استثنایی+ کيفيت
ویژه عروس و داماد 

٠٩١٥٥٥٩٩٦٧٢-٣٧٢٨٤٥٥٥ 
٩٥٢٥٢١٧٣/ ب

آتليه روشا 
فضایی متفاوت

 کليپ اسپرت، هدیه 
٣٦٠٨٠٢١١-٠٩١٥٣٠٠٦٤٥١

٩٥١١٠٠٨٦/ ف

٩٥٢٥٠٢٧٠/ م

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند�س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

عNاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

نو انوش 
آتليه تخصصی کودک 

(روزهاى تعطيل باز است)
٣٦٦١٥٢٩٤-٠٩٣٠٦٢٦٠٠٦١

٩٥١١٧٩٥٦/ ط

فيلمبردار� 3يفيت عال�
ارزانتر از همه جا        فقط ... ؟
  ٠٩١٥١١٥٥٩٩١

٩٥١٣٨٨٨٧/ م

٩٥٢٦٨٦٩٠/ ق

استود�و ملوس?
قابل توجه دامادهاى کم درآمد

 هزینه کم کيفيت عالی -هدایا ؟!
٠٩١٥٣٠٣٩٥٩٧-٣٨٩١٩٦٠٣

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

استود�و صابر
 سناباد ۵۴

 ٠٩١٥١١١٦١٩٣

آتليه بهرخ 
٧٠% تخفيف، خدمات فيلم و عکس

٠٩١٥٣٠٨٣٠١٢
٠٩١٥٦٨٥١٧٣٥

٩٥٢٧٣٧٥٠/ ق

آتليه 3هن د�ار 
استثنایی  قيمت  عروس  تخصصی 
ویژه زمستان ٠٩١٥٥٥٢٠٠٦٠

٩٥٢٩٠٤١٤/ ر٣٥٠١٧١٤٥

 vآتليه پالر
۵٠%تخفيف ویژه

 DSLR تصویربردارى
کرین ، هلی شات

همراه با هدایاى ارزنده
٠٩١٥٣١٨٦٦٣٤

٩٥٢٨٨٩٦٨/ ق

�ملود
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٩٥١٠٢٥٢٧/ ط٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

٩٥١٣٨٠٨٥/ خ

3را�ه چ� ماهان
انواع ميز،صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢

٩٥١٩٩٠٣٣/ ف

3را�ه چ� 3وثر
 انواع صندلی ميز، ظروف، فرش 

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

٩٥٢٠١٩١١/ پ

�موسو� 3اشمر
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

٩٥٠٧٧٣٠١/ پ

اجناس 3را�ه 
مصطف�
صندلی- مبل- ميز-ظروف

فرش-LCD-رقص نور
٣٦٠١١٦٠١ صفارنجيب

٠٩١٥٣٠٥٥٦٠٠

٩٥٠١١٣٤٠/ پ

مركز خدمات پذ�را��
كرایه ميز، صندلی و انواع ظروف

٠٩١٥٥١٨٤٣٩٨
٣٨٧٨١٤١٠

ظروف 3را�ه مقصود  
 انواع ميز، صندلی، ظروف پذیرایی 
سيلورجات ٠٩١٥٥٠٣٥٢٨٦ 

 ٣٧٢٦٨٠٧١-٠٩٣٣٨١٥٦٥١٥
٩٥١١٠٤٣٢/ ب

٩٥٢٤١٣٤٠/ خ

�3ارگرحرفه ا
 حمل سایدگاوصندوق ، جابجایی

٠٩١٥٤٥٠٥٥٨٤

3يميا    
بار  VIP

درجه١- تمام نقاط 
اثاثيه منزل،ادارى،تجارى 
خاورهاى بزرگ

 ١٠٠%تضمينی با کارگران مجرب 
پيروزى 
هاشميه

 رضاشهر 
هفت تير،صياد
 الدن-اقبال

 وکيل آباد
 معلم

 فرامرز
 قاسم آباد 

سجاد 
احمدآباد 

عدل خمينی
 کوشش،سيدى

 رستمی 
عبادى
 طالب

 ٣٨٨٤٥٠٤٠
 ٣٨٨٣٩٠٨٠
 ٣٨٨١١٩٥٤
 ٣٨٨٤٤٠٧٤
 ٣٨٩٢٩٢٤٨
 ٣٥٠٢٢٦٤٤
 ٣٦٠١٥٣٨١
 ٣٦٠٦٢١٤٥
 ٣٦٠١٥٣٨٣
 ٣٧٦٥٦٥١٦
 ٣٨٤٧٣٦٨٠
 ٣٣٨٧١٨٢٥
 ٣٣٤٤٤٤١٤
 ٣٣٨٧٢٧٩٢
 ٣٢٢٨٣١٠٠
٣٢٧٣٧٠٠٧

٩٥٢٦٩٧٠٨/ پ

وانت احمدآباد
رضاى ٢١

٣٨٤٣٤٨٤٨-٣٨٤١٨٤٧٠
٩٥٢٤٨٩٨١/ ف

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

�عNاس� و فيلمبردار

3را�ه چ�

قصابـــــ�

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٢٨٨٤٥٢/ پ

٩٥٠٨١١٠٦/ د

٩٥٢٩٦٥٥١/ پ

٩٤٤٣٣٨٥٧/ د

٩٥١٨١٠٩٢/ م

٩٥٢٣٦٤٧٨/ ف


