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چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

 ساندو$چ
 اگرني@ ارگاني@
 نبش چهارراه بيسيم
٣٨٥١٢٨٠٦ 

٩٥٢٩٦٨٥٢/ م

 آشپزخانه 
عروس بهار 

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶٢٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶٢٠٠

فرمانيه- مجيدیه- سجادیه
 قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧

٣٥٥٩٣٤٤١
٩٥٢٠٠٦٣٦/ ق

تشر$فات و ازدواج آسان 
شرکت پيوند شادى 

٠٩١٥٢١٦١٣٤٦
٩٥٣٥٦٨٠٧/ ف

تشر$فات  پيوند جاو$د
ارائه دهنده عقد عروسی

 با ٢۵ مورد خدمات رایگان
 آرایشگاه (عروس و داماد)

لباس عروس ماشين عروس 
وگل آرائی،دسته گل خدمات آتليه 
هزینه غذا از ٧هزارتومان به باال
٠٩١٥٧٠٣٤٠٩٦-٣٧٥٧٦٥٠٠

٩٥٣٤٧٦٣٥/ م

 �مجتمع پذ$را$
قصر درو$ش 

ظرفيت از ١٠ الی ١٠٠٠ نفر 
داراى ۴ سالن مجزا خدمات 
و تشریفات VIP و الکچرى 

تخفيف ویژه جهت رزرو 
فروردین و اردیبهشت 

هدیه ویژه یک شب
 اقامت رایگان در یکی از 

هتلهاى لوکس مشهد 
٣٥-٠٩٣٨٩٥٥٥٧٢٥

٣٨٤٠٣٧٢٩
٩٥٣٥٧٦٩٥/ ف

تشر$فات شNيب
تخفيف استثنایی هزینه هاى ترحيم       

@shakib-tashrifat
٠٩١٥٥١٠٤٥٨٥-٣٦٠١٩٢٨٢

٩٥٣٢٠٢٨٥/ م

تشر$فات 
ماندگار

مجرى مجلل ترین مراسم ها 

با نازلترین قيمت 
و باالترین کيفيت 
تماس و مشاوره 

با ما به نفع شماست
WWW.aroosmandegar.ir

    tashrifat_mandegar : اینستا 
٠٩١٥٧٧٧٥٢٥٧

٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ٣٨٦٥٣٣٩٦

تشر$فات قانع
تاالرباغ سرا(ورودى رایگان) 

نقد و اقساط
 ٢ نوع غذا با سرویس کامل

بستنی و  ميوه  و  شيرینی  نوع   ٣
قيمت فقط و فقط ؟؟؟؟؟

ویژه خدمات  مورد   ١٣ با  همراه 
       ٢-٣٦٠٣٥٠٠١ رایگان

٩٥٢٩٧٥٨٢/ ل٠٩١٥٣٢٥٤٢١٤

قار'- مداح
مجالس ترحيم و مذهبی 

نماز و روزه 
٠٩١٥٣٠٢٥٦٤٥-٣٧٣٤١٧٥٣

٩٥٢١٩٥١٥/ ق

٩٥١٨٠٤٢٧/ خ

 شر�ت 
پيوندآسان 

عقدو عروسی
رایگان

(عضو رسمی اتحادیه)
 با بيش از٧ سال سابقه

١- تاالر و باغ رایگان 
٢- آرایش تخصصی عروس

٣- لباس عروس
۴- كارت دعوت براى ٣٠٠ نفر

۵- ماشين عروس 
۶- گل آرایی ماشين 

٧- فيلمبردارى توسط آقا و بانو
٨- ١٠قطعه عکس 

٩- آتليه رایگان 
١٠- دسته گل عروس

١١- گریم تخصصی داماد
١٢- سفره عقد با ۵٠% تخفيف

١٣-تامين جهيزیه با تخفيف ویژه

٣٢٧٢١١٨٠
٣٧٢٣٥٩١٥

٠٩١٥٧٠٨٨٣٤٠

٩٥٣٢٠٦٠٧/ ف

تشر$فات آسمان
نامزدى، عقد

عروسی تخصص ماست
 ٢۵ مورد خدمات به همراه شام 
اقساطی داراى منوهاى متفاوت 

همگام با شرایط اقتصادى شما
تلفن : ٣٦٠٧٠٩٧٥ 

همراه: ٠٩١٥٢٤٥٣٣١٠
www.peyvandeaseman.ir

تشر$فات 
ماد 

ترحيم
٠٩١٥١٢٧٦٨٠٠

٧-٣٦٠١١٦٣٥
٩٥٣٢٤١١٢/ پ

تشر$فات سعادت
کيفيت را از ما بخواهيد

 باغ  و تاالر عقد و عروسی تخصص 
ماست -آرایشگاه عروس،  لباس 

عروس، آرایشگاه داماد، فيلمبردارى 
و آتليه ،ماشين عروس، گل آرایی 
ماشين عروس-... بدون سرانه 

قيمت  = بودجه شما 
٠٩١٢٨٤٣٣١٢٥

٩٥٢٨١٥٧٨/ ف٣٧٦٧٧٢٦٣

تشر$فات 
بهشت 

٩٥٣٥١٩٧٩/ م

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

٩٥٣٥٤٩٧٦/ ف

گروه نما$ش� غد$ر برنامه و بازیهاى 
تقليد  بازى،  شعبده  طنز،  و  نمایشی 
ها چهره  برترین  حضور  با   ... و  صدا 
٠٩٣٥٤٧٠٨٥١١ محبی   

ازدواج آسان
برگزارکننده مراسم عروسی

٠٩١٥٦٩٥١٩٣٥-٣٧١٣١٩١٢
٩٥٢٧١٣٤٠/ ق

ورود' را$گان
باغ تاالر پانيذ
در محيطی زیبا آماده 

برگزارى کليه مجالس شما 
عزیزان هستيم

٠٩١٥٣٢٢٢٩٥١
٠٩١٥٥٥٩٣٠١٢

٢-٣٦٩١٩٥٦١
٩٥٣١٦٩٤٤/ ف

تاالر سفير «شاند$ز»
www.safirhall.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣٢٩/ ل

باغسرا' 
خورشيدخانوم 
شرایط ویژه رزرو اردیبهشت ماه
بهترین کيفيت با پایين ترین قيمت

آزادى ١۵٩ گلستان ۶ 

٠٩١٥٩٩٦٤٨٦٨
٩٥٣١٤٥٢٥/ م

٩٥٣١٦١٥٧/ پ

باغ ستاره عروس 
آماده برگزارى کليه مجالس شما 

ظرفيت ١٠٠-١۵٠٠ 
بازدید همه روزه از ١٢ الی ٨ شب 

روزهاى تعطيل ١٠ صبح تا ١٠ شب 
مدیریت سعيدى ٠٩١٥٣١٥٠٧٩٤
٠٩٠١٠٩٨١٢٠٤                             

٩٥١٧٢٥٣٥/ ق

باغ تاالر ترنج
با٢سالن و پارکينگ اختصاصی 

ميدان فهميده توس٣٣ 

کشف نيلوفر٩باغسراى ترنج

   ٠٩١٥٣٠٢٠٣٣٧
٠٩٣٩٦٤٣٠٦٦٥

باغسرا' سيNاس 
منو کامل عصرانه و شام نفرى ٠٠٠,١۵

 جاده شاندیز- ورودى شهرک صنعتی 
٠٩١٥٧٧٠٧٩٩٠ثامن ٧

٩٥٣٠٥٦٩٣/ م

باغسرا' پاژ
باامکانات کامل درفضاى بسيارزیباو

تغييرات مجددآماده عقدقراردادازهم
اکنون براى کليه مجالس عروسی شما 

می باشدتخفيف ویژه همچون گذشته 
نرسيده به سه راهی فردوسی روبروى 

بيمارستان طالقانی گلستان٨ 
www.paaj.ir     وب سایت

٠٩١٥٣١٣٨٣٣٧-٣٥٤٢٣٧٤٧
٩٥٣١٤٣٨٣/ پ

F$تاالر شر
با کيفيت عالی 

و قيمت مناسب 
بين وکيل آباد ۵٩ و ۶١

رباط تلگرامی:
@Talarsharif_bot

٣٨٦٤١٧١٣- ٠٩١٥٤٠٦٥٥٤٦
٩٥٣٤١٢٩٩/ ف

٩٥٣٥٥٢٢٠/ ب

باغسرا' ا$ران 
 ورودى رایگان

١ مدل غذا با سرویس کامل
ميوه و شيرینی و بستنی

همراه با خدمات و تشریفات 
رایگان

نفرى ؟؟؟؟ تومان
٠٩١٥٧٣٥٨٤٣٩ 

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٣٢٧٨٩٩/ ف

مجالس و مراسم

آشپزخانه و غذا' آماده

تاالر و باغسرا

برگزار �ننده مراسم

٩٥١٨٧١١٣/ د

٩٥٣٥٧٤٤٦/ پ

٩٥١٧٩٧٧٥/ م

٩٥٣٠٢٠٥١/ پ

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٣٤٧٤٠٣/ م

٩٥٣٠٦٤٨٦/ ف

٩٥٢٦١٨٢٤/ م


