کاالی تزق پیک

تاریخ3114/50/13 :

هزکش پخغ کلیَ لْاسم تزقی

ػوارٍ115054/ 76 :

تَ :ػزکت هحتزم
هْضْع :رسّهَ کاری
تا طالم
احتزاها رسّهَ کاری ایي فزّػگاٍ تَ خذهتتاى تقذین هیگزدد.

 :Aهؼزفی فزّػگاٍ
• ًام فزّػگاٍ  :کاالی تزق پیک
● ًْع فؼالیت  :پخغ ػوذٍ کلیَ لْاسم تزقی طاختواًی
● ػوارٍ پزّاًَ کظة 11/_/667 :
● تاریخ صذّر ( 3113/50/50 :توذیذ)
● آدرص دفتز فزّع :ػیزاس قااًی ػوالی رّتزّی صٌذّق قزض الحظٌَ فاطوَ
الشُزا کاالی تزق پیک
● کذپظتی 6311604360 :
● آدرص اًثار هزکشی  :ػیزاس قااًی ػوالی کْچَ 34درب طْم طوت چپ
● تلفي دفتز فزّع _ 10155117_ 10151555 :حظاتذاری 10100673 :
فکض10103403 :

● تلفي اًثار 10103031 _ 10114615 :

ایویل

www.ammari.peyk@gmail.com

ّتالگ

www.ammari.7gardoon.com
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 :Bهؼخصات هذیزیت فزّػگاٍ
هذیزیت فزّػگاٍ  :حاج احوذ ػواری
هذیز فزّع ّ تاساریاتی :هحوذ ػواری
حظاتذاری :خاًن ػواری
پزطٌل اًثار ً 35 :فز

 :Cػزح فؼالیت
●

پخغ کلیَ لْاسم تزقی طاختواًی اس قثیل:

طین ّ کاتل در طایشُای هختلف  ،کلیذ ّ پزیش  ،هحافظ کاهپیْتز ّ یخچال ،اًْاع طقفی ّ
دیْاری  ،درب تاسکي تصْیزی ّ صْتی  ،اًْاع قاب هِتاتی  ،اًْاع الهپ رػتَ ایی ّ کن هصزف
اًْاع طزپیچ  ،جک درب تزقی  ،اًْاع داکت ّ تزاًک تزق

 :Dطاتقَ فؼالیت
● در طال  3106تَ هٌظْر رفاٍ حال هزدم فؼالیت خْد را در تِیَ ّ پخغ لْاسم تزقی
در ػِزطتاى کاسرّى آغاس ًوْدٍ ّ پض اس گذػت  30طال ّ تا ُذف گظتزع کار ّ
فؼالیت ّ اػتغال سایی تَ صْرت جاهغ تز تَ ػِزطتاى ػیزاس هِاجزت ًوْدٍ ام
کَ تَ فضل پزّردگار ّ حوایت حذّدا  755هؼتزی فؼال ُن اکٌْى دفتز فزّع تا دّ اًثار
اجٌاص اهادٍ ارایَ خذهات تَ هؼتزیاى هی تاػین .
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 :Eحْسٍ فؼالیت
● تذلیل ایٌکَ اطتاى فارص اس ػاٍ راٍ ُای اصلی تَ جٌْب کؼْر هی تاػذ ّ تا تالع
هذیزیت ّ تثلیغات ایي هجوْػَ تْاًظتَ هؼتزیاًی اس ػِز ُای هختلف اس قثیل :
اطتاى فارص :
کاسرّى-قایوَ-داراب-جِزم -قیز ّ کارسیي -اطتِثاى -فظا -ارطٌجاى
اطتِثاًات-اقلیذ-اتادٍ -تیضا-تْاًات -طؼاد ػِز-فیزّساتاد -الر – الهزدًْ -راتادً -ی ریش
اطتاى تْػِز:
تْػِز-تزاسجاى-گٌاٍّ-کٌگاى-دیز-ػظلْیَ-
ّ اطتاًِای ُوجْار ُزهشگاى  ،یشد  ،خْسطتاى  ،کزهاى ّ...............

ً : Fوایٌذگی ُا
 -3ػزکت الکتزّپیک ( درب تاسکي صْتی ّ تصْیزی)

 -6الهپ کن هصزف کٌتزل

 -0ػزکت یْتاپ ( جک درب تزقی ّ طٌظْر ُْػوٌذ)

-6طین ّ کاتل

 -1ػزکت طْپیتا ( داکت ّ تزاکیٌگ)

 -1قاب هِتاتی هاًی ًْر

 -4ػزکت کٌتزل ( هحافظ ّ چزاؽ دیْاری ّ طقفی )

 -35ایفْى تصْیزی فًْیکض

 -0ػزکت ًارّى لیاى (الهپ رػتَ ایی ّ کن هصزف)
 -7ػزکت ػوظَ ( الهپ کن هصزف )

پیام هذیزیت
تا ُن تْدى« آغاس »
تا ُن هاًذى « پیؼزفت »
تا ُن کار کزدى« هْفقیت » اطت.
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