لیست مراکز خدماتی طرف قرارداد شبکه بزرگ ارتباطات کارینو
هتل تاج مشهد (اقامت در نزدیکترین هتل به حرم)%05-تخفیف از قیمت روی برد(اقامت درهتل بهمراه صبحانه،نهار وشام )
آدرس  :مشهد-خ امام رضا-دانش شرقی-حنایی- - 21تلفن رزرو  50201221020-54200211190جناب آقای علیزاده
هتل  5ستاره پردیسان مشهد ( 95تا  90درصد تخفیف)
آدرس  :مشهد بزرگراه شهید کلانتری جنب پارک صدا و سیما 50201142115-14
هتل آپارتمان عرشیا مشهد (  91درصد تخفیف)
آدرس  :مشهد امام رضا  8چهارراه سوم رجب زاده 35508583550 8
هتل آپارتمان ارمغان  %15 ( 1تخفیف ایام تعطیل  %95تخفیف ایام عادی)
آدرس  :مشهد امام رضا  20نبش عنصری 54202202190 0
هتل آپارتمان ارمغان  %15 ( 2تخفیف ایام تعطیل  %95تخفیف ایام عادی)
آدرس  :مشهد امام رضا  1بین چهارراه دوم و سوم 54202202190
هتل  4ستاره جواد مشهد (15تا 95درصد تخفیف)
آدرس :مشهد خیابان امام رضا نبش امام رضا 50221119200 0
هتل آپارتمان پرهام ( 15تا  95درصد تخفیف)
آدرس  :مشهد ،نبش آخوند خراسانی  - 10شماره تماس50201001022 :
هتل فرهاد مشهد  %05تخفیف از قیمت روی برد بهمراه صبحانه ناهار و شام
آدرس  :مشهد ،امام رضا  14روبروی هتل قصرطلایی 50201040520-54200211190
هتل آریو برزن شیراز ( %15تخفیف)
آدرس  :شیراز خیابان زند خیابان رودکی  54240141500آقای تهرانی
هتل کریمخان شیراز ( %15تخفیف)
آدرس  :شیراز،خیابان زند خیابان رودکی  54240141500آقای تهرانی
هتل بین الحرمین شیراز ( %15تخفیف)
آدرس  :شیراز،میدان آستانه،خیابان بین الحرمین  54240141500آقای تهرانی
دفتروکالت سرکارخانم لیلا جدی(حق الوکاله-%05مشاوره حضوری-%05مشاوره درصورت عقدقرارداد،رایگان)
سهروردی شمالی09121470210-
دفتروکالت سرکارخانم ساریخانی (حق الوکاله-%05مشاوره حضوری-%05مشاوره درصورت عقدقرارداد،رایگان)-
11041002-54210299154
گروه حقوق ایران قانون(قبول کلیه دعاوی حقوقی،خانوادگی،کیفری،چک،دیوان عدالت اداری،ملکی،کمیسیون ماده011شهرداری وثبت
برند،لوگو،طرح صنعتی،اختراع و* -)...مشاوره حقوقی%01تخفیف *قبول کلیه دعاوی%01الی%01تخفیف *ثبت برند،لوگو،طرح صنعتی،اختراع
و%01...تخفیف
شعبه :2کرج -سه راه گوهردشت-به سمت فلکه اول-برج آسمان-طبقه دوم  -شعبه  :1تهران-سهروردی شمالی -تلفن هماهنگی
 54210404091خانم مرتجی
موسسه حقوقی و داوری اریکه ایرانیان دادبان %15-تخفیف بر روی طرح های بیمه وکالت یکساله و طرح VIPبیمه وکالت
– تلفن اطلاعات  – 54245909121آدرس موسسه  :هفت تیر – خ بهارشیراز -ساختمان امین-طبقه 9

دفتر وکالت خانم مهرعلیزاده و آقای مقدسی -خ انقلاب-خ فخر رازی-خ نظری – پ-00ط-54210001105-0
54210910541
قبول کلیه دعاوی کیفری  ،حقوقی  ،داوری و  %05 ..تخفیف حق مشاوره –  %15تا  %05تخفیف حق الوکاله
آتلیه عکاسی و فیلمبرداری آروشا(-مجالس-%0عکاسی وچاپ-%15مدارس ومهدها 15-)%05متری شمشیری00091090-
آتلیه عکاسی مسعودی-تا %05تخفیف خدمات متنوع آتلیه-بزرگراه سعیدی-بعد از چهارراه یافت آباد00199011-
آتلیه عکس و فیلم آریا(آتلیه عروس-کودک-تبلیغاتی-صنعتی-پرسنلی)%05-تخفیف-کرج-میدان کرج51001119909-
آتلیه عکس و فیلم ستارگان( عکاسی و فیلمبرداری مجالس %15تخفیف و عکس کودک  ،سنتی  ،خانوادگی و %05...تخفیف )
00000102
آتلیه عکاسی تخصصی کودک و عروس –پاسداران 23036755

