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مدیریـــت: ســـید محمـــود موســـوی
خســـروی نیمـــا  اجرایـــی:  معـــاون 
بهتـــاش بلوکیان روابـــط عمومـــی: 
ناظر نمایشـــگاه: منصـــوره یکه باش

حتــی  و  اساســی ترین  مهم تریــن،  از  کــه  اســت  ازدواج  خیــر  امــر  خداونــد،  بی انتهــای  موهبت هــای  از  یکــی 
سرنوشت ســازترین انتخاب هــای انســان ها بــرای تشــکیل یــک زندگــی مشــترک بــوده و همچنیــن از مهم تریــن 

می شــود. تلقــی  اســام  مبیــن  دیــن  توصیه هــای 
کنونــی جامعــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی و مطــرح زوج هــای جــوان، فراهم نشــدن شــرایط ازدواج و  در شــرایط 
کــه باعــث شــده تــا ایــن مســئله بــه معضلــی  تشــکیل زندگــی مشــترک و تامیــن امکانــات و زیرســاخت های آن اســت 
تبدیــل شــود تــا آنجــا کــه هــر نهــاد و ارگانــی چــه در حیطه مســئولیت خود یــا خــارج از آن می خواهند تدبیــری به منظور 

ایجــاد شــرایط الزم بــرای تســهیل امــر ازدواج بیندیشــند.
در ایــن راســتا شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی فــارس در نظــر دارد بــا برگــزاری یازدهمیــن نمایشــگاه ملزومــات 
کاال از تاریــخ 18 تــا 22 خــرداد مــاه 1400 و بــا فراهــم آوردن  جهیزیــه و ششــمین نمایشــگاه لیزینــگ و فــروش اقســاطی 
تمامــی ملزومــات ایــن ســنت زیبــا و الهــی در یــک مــکان و زمــان، ســهولت دســت یابی را بــرای عزیــزان فراهــم آورده و 

در جــوار ارائــه خدمــات بــه اشــاعه فرهنــگ ساده زیســتی بپــردازد.
کــه در برگــزاری هــر چــه بهتــر ایــن نمایشــگاه مــا را یــاری  از همــه مســئولین، مشــارکت کنندگان و دســت اندرکاران 
کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته و امیدواریــم توانســته باشــیم بــا برگــزاری ایــن رویــداد، شــرایطی مطلــوب  کرده انــد 

ــات موجــود ایجــاد نماییــم . ــرای اســتفاده و بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــا و امکان ب
توفیق همگان را از خداوند منان مسئلت می نمایم.

                                                                                                                  سید محمود موسوی 
                                                                                                نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
                                                                                                          شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس

پیام مدیرعامل
شرکت نمایشگاه های 

بین المللی فارس
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کــه معــرف  کاال  برگــزاری یازدهمیــن نمایشــگاه جهیزیــه و ملزومــات ازدواج، لیزینــگ و فــروش اقســاطی 
کشــور  گرامــی ایــن حــوزه مهــم اقتصــادی و صنعتــی  تــداوم تاش هــا و زحمــات یــاران و همراهــان عزیــز و 
گرامــی می داریــم. بــا پیشــرفت تکنولــوژی و ورود نوآوری هــای نویــن در عرصه هــای مختلــف  اســت را 
زندگــی بشــری، نقــش جهیزیــه در قالــب ابــزار ارتقــای رفــاه، آســایش و تشــکیل خانــواده  بیــش از پیــش 
برجســته شــده اســت و بــا تغییــر الگــوی زندگــی و ســطح درآمــد مــردم؛ مصــرف انــواع لــوازم خانگــی، 

فــرش، تابلــو فــرش و... رو بــه افزایــش اســت.
در ایــن میــان، بــا همــت و تــاش صنعتگــران ایرانــی، بازرگانی هــای داخلــی و فروشــگاه های معتبــر، 
کیفــی بســیاری در ایــن حــوزه بــه دســت آمــده اســت. اولویــت نمایشــگاه معرفــی  کمــی و  پیشــرفت های 
گســترش مبــادالت تجــاری و جــذب ســرمایه گذاری های جدیــد  محصــوالت داخلــی، رونــق اقتصــادی، 
کــه از مهم تریــن نــکات برگــزاری ایــن نمایشــگاه می باشــد. از حضــور تولیدکننــدگان، فعــاالن و  بــوده 
کاال قدردانــی  حامیــان در یازدهمیــن نمایشــگاه جهیزیــه و ملزومــات ازدواج، لیزینــگ و فــروش اقســاطی 
گرامــی شــاهد  ــه ویــژه مشــارکت کنندگان  ــدرکاران ایــن بخــش ب ــا تــاش دســت ان می کنــم و امیــدوارم ب

رونــق و پیشــرفت روز افــزون ایــن حــوزه باشــیم.
در پایــان نیــز از تــاش شــرکت امیــن برتــر اقتصــاد میــاد )اســنوا(، فــرش حجــازی بــه عنــوان حامیــان، 
فــارس، ســازمان صنعــت و معــدن و تجــارت و همچنیــن همــه  شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 

کــه در ایــن نمایشــگاه مــا را یــاری نموده انــد تقدیــر و تشــکر می کنــم. همــکاران عزیــز 

                                                                                                                                   باتشکر 
                                                                                                                                   سید اسماعیل مولودی 

                                                                                                                                  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
                                                                                                                                شرکت ماندگار آفرینان مهر آویژه

پیام مدیر 
شرکت برگزارکننده 

نمایشگاه

ــمین  ــه، ششـ ــات جهیزیـ ــگاه ملزومـ ــن نمایشـ یازدهمیـ
ـــن  کاال، پنجمی ـــاطی  ـــروش اقس ـــگ و ف ـــگاه لیزین نمایش
گــــــــل آرایی نمایشـــگاه تشــــــــریفات، سفــــــــره عقـــد و 

برگزارکننـــده: شـــرکت مانـــدگار آفرینـــان مهـــر آویـــژه
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                     آشنایی با شیراز، شهر راز                                                                                                                           
       

  تاریخچه
تهمــورث  فرزنــد  کــه  اســت  آمــده  افســانه ها  در 
)پادشــاهان سلســله پیشدادیان( شهر شــیراز را تأسیس 
و نــام شــیراز برآمــده از نــام اوســت. بــه روایتــی دیگــر؛ 
کــه به اختصــار شــیراز  نــام ایــن دیــار »شــهر راز« بــوده 
گفتــه شــده اســت. درحالی کــه بــر اســاس پژوهش هــای 
»تدســکو«، شــیراز بــه معنــای مرکــز انگــور خــوب اســت. 
دام هــای  وجــود  علــت  بــه  کتــاب »صوراالقالیــم«  در 
بســیار در دشــت شــیراز، آنجــا را »شیرســاز« نامیده انــد. 
در گذشــته، شــیراز را »شــیدراز« به معنای »شــیب بلند« 
می خواندنــد. چــون ســطح ایــن جلگــه دارای شــیب 
کنــون بــه محل هــای  زیــاد و طوالنــی اســت. حتــی هم ا
پاییــن شــیراز، »شــی بــازار« یــا »شــیب بــازار« می گوینــد.
شــیراز از لحــاظ پتانســیل گردشــگری و جــذب توریســت 
کشــور اســت و چــه از لحــاظ  از مهم تریــن شــهرهای 
آثــار  از لحــاظ فرهنگــی، دارای  طبیعت گــردی و چــه 

کم نظیــر و زیباســت. کــن زیارتــی  باســتانی و اما

  پرسپولیس
مجموعــه تخــت جمشــید، مهم تریــن پایتخــت سلســله 
هخامنشــی، در ۵۷ کیلومتــری شــمال شــیراز قــرار دارد و 
برخــاف آنچــه اغلــب می پندارنــد، نــه در محــدوده ی 
»مرودشــت«  شهرســتان  حــوزه ی  در  کــه  شــیراز،  شــهر 
ــی  ــه ی کوه ــتانی در دامن ــر باس ــت. این اث ــده اس ــع ش واق
موســوم بــه »کــوه رحمــت« جــای گرفته اســت کــه در زمان 
ــوده اســت. هخامنشــیان از تقــدس مذهبــی برخــوردار ب

ایــن مجموعــه باســتانی 2۵00 ســاله شــامل حصارهــا، 
کاخ هــا،  بخش هــای خدماتــی و مســکونی، نظام هــای 
مختلــف آب رســانی و بخش هــای مختلــف دیگــری 
اول«  »داریــوش  به وســیله  تخت جمشــید  اســت. 
ســومین شــاه سلســله هخامنشــی بنیــان نهــاده شــد، 
ــازها  ــد و ساخت وس ــل نش کام ــات وی  ــان حی ــا زم ــا ت ام
»خشایارشــا«  فرزنــدش  یعنــی  او  جانشــینان  دوره  در 
البتــه  کــرد.  پیــدا  ادامــه  اول«  »اردشــیر  نــوه اش  و 
پایــان  تــا  جمشــید  تخــت  در  ســاختمانی  عملیــات 
کارهــا  دوره هخامنشــی متوقــف نگردیــد. امــا عمــده 
در زمــان ســلطنت ســه پادشــاه یادشــده، بــه انجــام 
رســید. تخت جمشــید در ســال 1۹۷۹ میــادی از ســوی 
ســازمان فرهنگــی ملــل متحــد )یونســکو( به عنــوان 
یکــی از ده اثــر برجســته میــراث فرهنگــی بشــری بــه 

ثبــت رســیده اســت.

  شاه چراغ
کــه بنــا بــر اعتقــاد  شــاه چراغ آرامگاهــی اســت در شــیراز 
کاظــم، پســر ارشــد امــام  شــیعیان، احمــد بــن موســی 
کاظــم )ع( و همچنیــن محمــد بــن موســی،  موســی 
ک ســپرده شــده  ــه خــا ــرادران امــام رضــا )ع(، در آن ب ب
اســت. ایــن آرامــگاه در کنــار میدانــی بــه نــام احمــدی در 

ــرار دارد. شــهر شــیراز ق

  حافظیه و حافظ شیرازی
غزل ســرای  شــیرازی،  محمــد  شــمس الدین  خواجــه 
بــزرگ، متخلــص بــه حافــظ و ملقــب بــه لســان الغیب و 
ترجمان االســرار، در آغــاز ســده هشــتم هجــری در شــیراز 
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ــد و در ســال ۷۹2 ه.ق در شــیراز درگذشــت. غــزل  متول
حافــظ، مظهــر خیال انگیــز اندیشــه های ژرف انســانی 
کــه در قالــب واژه هــای زیبــا و روان شــاعرانه،  اســت 
گرفتــه اســت. حافــظ بــه همــراه  جلــوه ای جاودانــه 
ســعدی، فردوســی و موالنــا، چهــار رکــن اصلــی شــعر و 

ــد. ادبیــات فارســی را تشــکیل داده ان
فضایــی  در  و  حافظیــه  منطقــه  در  حافــظ  آرامــگاه 
گل هــای شــیراز،  کنــده از عطــر و زیبایــی جان پــرور  آ
شــده  واقــع  خواجــه،  اشــعار  شــور  بــا  درهم آمیختــه 
جاذبه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  مــکان  ایــن  اســت. 
توریســتی شــیراز بــه  شــمار مــی رود و اهــل دل و اهالــی 
ایــن شــهر بــه زیــارت ایــن آرامــگاه نورانــی می رونــد.

   آرامگاه سعدی شیرازی
ــیرازي مشـــهور  مشـــرف الدین مصلـــح بـــن عبدالـــه شـ
هجـــري  هفتـــم  ســـده  اوایـــل  در  »ســـعدی«  بـــه 
قمـــري در شـــیراز بـــه دنیـــا آمـــد. ســـعدی شـــیرازی، 
کـــه پـــس از فردوســـی در  بزرگ تریـــن شـــاعری اســـت 
آســـمان ادب فـــارس درخشـــیده اســـت و هنـــوز نیـــز 
می درخشـــد. وي در ســـال ۶۹0 هجـــري قمـــري در 

شـــیراز درگذشـــت.
بنـــای نخســـتین ســـعدی تـــا ســـال 1۳2۷ خورشـــیدي 
ــی  ــار ملـ ــن آثـ ــنهاد انجمـ ــه پیشـ ــه بـ ــا اینکـ ــود تـ ــا بـ برپـ
فـــارس و تـــاش علـــی ســـامی و علی اصغـــر حکمـــت، 
بنـــای درخـــور مقـــام شـــامخ ســـعدی ســـاخته شـــد. 
کـــه در جلـــوی  گنبـــدی زیبـــا اســـت  ایـــن بنـــا دارای 
ــه توســـط هشـــت  کـ ــرار دارد  ــد قـ ــاالر ماننـ ــی تـ آن ایوانـ

ســـتون ســـنگی نگـــه داشـــته می شـــود.

عمارتـــی  میـــان  در  ســـعدی  قبـــر  جدیـــد،  بنـــای  در 
کاشـــی کاری شـــده  هشـــت ضلعی بـــا ســـقفی بلنـــد و 
قـــرار دارد. در داخـــل بـــاغ و در محوطـــه اي پایین تر 
لی در جریان اســـت.  از ســـطح زمین، چشـــمه آب زال
کـــه  در میانـــه ایـــن مـــکان، حوضچـــه ای قـــرار دارد 
کـــه از چشـــمه  آن را حـــوض ماهـــی می نامنـــد. آبـــی 
قنـــات آرامـــگاه ســـعدی جـــاری اســـت، پـــس ازآن از 
کز  که خـــود یکـــی دیگـــر از مرا بـــاغ دلگشـــا می گـــذرد 
بـــه دوره ساســـانیان،  گردشـــگری شـــیراز و مربـــوط 

اســـت. قاجار  و  صفویـــه 

  مسجد جامع عتیق
کهن تریــن مســجد شــیراز اســت  مســجد جامــع عتیــق، 
کــه بــه آن مســجد جمعــه، مســجد آدینــه و مســجد 
حــرم  شــرق  در  مســجد  ایــن  می گوینــد.  نیــز  جامــع 
شــاه چراغ )ع( قــرار دارد. مســجد جامــع عتیــق در دوره 
200 ســاله ســلطنت عمــرو لیــث صفــاری در ســال 281 

هجــري قمــري ســاخته شــده اســت.
گـــذر هزار ســـال اخیر، این مســـجد چندین بار، از  در 
جملـــه در زمان اتابـــکان، در زمان ســـلطان ابراهیم 
گورکانـــی، در دوران صفویـــه و  خ  میـــرزا پســـر شـــاهر
در ســـال 1۳1۵ خورشـــیدي تعمیر و بازســـازی شـــد. 
کـــه نخســـتین هســـته تاریخـــی  ســـاختمان مســـجد 
شـــهر شـــیراز اســـت، دربرگیرنده بنای مرتفعي اســـت 
کـــه دارای چندیـــن حجره و شبســـتان می باشـــد. در 
میـــان ضلع شـــمالی این مســـجد، تاق نمـــای بلندی 

کـــه آن را »تـــاق مرواریـــد« می نامند. قـــرار دارد 
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   فروشگاه پاشا   
مدیریت: ایمانافشینفر

زمینه فعالیت:فروشلوازمآشپزخانهوجهیزیه

تلفن تماس:07137254416-18

فکس:

همراه: 09129439006

نشانی:شیراز.بلوارزینبیه.انتهایخیاباناسالمی

www.hermas-market.ir:وب سایت

hermasmarket@gmail.com:ایمیل
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   دکوراسیون داخلی مشعل   
مدیریت: سیدبهنامنوریسعدی

زمینه فعالیت:دکوراسیونداخلی

تلفن تماس:07132357724

فکس: 

همراه: 09177123214

نشانی:شیراز.پارامونت.ابتدایخیابانقصردشت.روبرویبانکصادرات

وب سایت:

 Best.name.86@gmail.com :ایمیل

   صنایع دستی   
مدیریت: محمدجوادمظفری

زمینه فعالیت:ظروفدکوری

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09191763487

نشانی:تهران.خیابانابوذرغربی

وب سایت:

 ایمیل:
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   بازرگانی اطمینان مشهد   
مدیریت: غالمرضاقربانی

زمینه فعالیت:فروشوپخشلوازمخانگی

تلفن تماس:05138536868-7878

فکس: 05138539898

همراه: 09153115919

نشانی:مشهد.خیابانامامرضا)ع(.15.سرایبلور

وب سایت:

 ایمیل:

گالری قاب ماندگار       
مدیریت: شاپورجانیورامزی

زمینه فعالیت:ساختقابوفروشقابدکوری

تلفن تماس:07132294840

فکس:

همراه: 09178099959-09178086018

نشانی:شیراز.بازارانقالب.سری2.یاس5.پالک96

وب سایت:

 ایمیل:
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گالری باران )نور(       
مدیریت: کریمعزیزی

کنسول زمینه فعالیت:لوستروروشنایی.آینهو

تلفن تماس:07132330298

فکس: 

همراه: 09177181202

کوچه16و18 نشانی:شیراز.قانیشمالی.بین

وب سایت:

 ایمیل:

    مجموعه حجازی   
مدیریت: مهدیحجازی

زمینه فعالیت:فروشفرشماشینی

تلفن تماس:07138388475

فکس: 07138388476

همراه: 09127101060

کوچه13 کبیر.چهارراهریشمک.ابتدایبلوارباهنرشمالی. نشانی:شیراز.بلوارامیر

www.hejazicarpet.ir:وب سایت

it@hejazicarpet.ir:ایمیل
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   میرابسان پارس   
مدیریت: پیرمرادیان

زمینه فعالیت:تصفیهآبخانگیوصنعتی

تلفن تماس:07132341017-19

فکس: 07132300064

همراه: 09177840764-09175385481

کوچه1 نشانی:شیراز.خیابانفلسطین.حدفاصلهدایتومعدلروبروی

وب سایت:

msp.pirmoradian@gmail.com:ایمیل 

گالری آشپزخانه من       
مدیریت: محمدرضاشادکام

زمینه فعالیت:فروشلوازمخانهوآشپزخانه

تلفن تماس:07132299580

فکس: 

همراه: 09171117921

کوچه2. گاز.روبروی نشانی:شیراز.حدفاصلچهارراهچنچنهوفلکه

وب سایت:

ashpazkhanehmangallery@gmail.com :ایمیل 



The11 th Dowery Requirements Exhibition

The6 th Leasing & installment Sales Exhibition

The5 th Ceremonies, Wedding table,Flower Decoration Exhibition

2627

یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه

کاال ششمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 

گل آرایی پنجمین نمایشگاه تشریفات، سفره عقد و  Shiraz-2021شیراز-1400

   اسنوا   
مدیریت: رضاحسنپور

زمینه فعالیت:فروشلوازمخانگی.صوتیوتصویری

تلفن تماس:1699

فکس:

همراه:

نشانی:اصفهان.پلغدیر.کنارگذراتوبانصیادشیرازی.ابتدایخیابانمهرآباد.
ساختمانپارسیانطبقه5

www.snowa.ir:وب سایت

info@quantumco.ir:ایمیل

   بازرگانی مشعل   
مدیریت: پژماننوریسعدی

زمینه فعالیت:لوازمخانگیوتجهیزاتآشپزخانه

تلفن تماس:07132357439

فکس: 

همراه: 09177101978

نشانی:شیراز.چهارراهپارامونت.ابتدایقصردشت.روبرویبانکصادرات

www.mashalkala.com:وب سایت

Pezhmannoori710@gmail.com :ایمیل
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گستران ثمین پارس       ایده 
مدیریت: سروشنجات

زمینه فعالیت:بازاریابیوبرندینگ

تلفن تماس:07191301616

فکس: 

همراه: 09120906585

نشانی:شیراز.قدوسیغربی.محالتیجنوبی.ساختماناشرفیه.طبقهچهارم.واحد10

www.orangeicc.com:وب سایت

info@orangeicc.com:ایمیل

   تولیدی شیک و پیک   
مدیریت: سعیدسعیدی

کیفوچمدان زمینه فعالیت:تولید

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09109706690

کوچه27 نشانی:قم.55متریعماریاسر.

وب سایت:

saeedsaeedimalki@gmail.com:ایمیل 
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   MGS   
مدیریت: علیشعبانی

زمینه فعالیت:ظروفآرکوپالولوازمآشپزخانه

تلفن تماس:

فکس:

همراه: 09128526623

نشانی:تهران.شوشبلورفروشان.پاساژمیالد.نمایندگیامجیاس

وب سایت:

 ایمیل:

   پروما   
مدیریت: محمدحسینافزون

زمینه فعالیت:پخشهوله

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09126521404

نشانی: قم.بازاربزرگ

وب سایت:

 ایمیل:
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   شرکت پارس زیبا لوح   
مدیریت: مرتضیهاشمیثابت

زمینه فعالیت:دستگاههایتصفیهآب

تلفن تماس:04133334460

فکس: 04133301218

همراه: 09144135942

کوچههادی.پالک10 نشانی:تبریز.ولیعصر.خیابانفروغی.

www.pzlco.ir:وب سایت

Mortezahashemisabet@yahoo.com:ایمیل

   ترمه سرا پریما   
مدیریت: علیرضاجبارزارع

زمینه فعالیت:تولیدوعرضهترمهوصنایعوابسته

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09130671332

نشانی:اصفهان.خیابانآمادگاه.ساختمانسینا

وب سایت:

 ایمیل:
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گل آرایی پنجمین نمایشگاه تشریفات، سفره عقد و  Shiraz-2021شیراز-1400

الیی      شرکت خواب گزاران آرام ال
مدیریت: کوروشفتحیان

زمینه فعالیت:تولیدوتعمیرتشک

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09191891577

کوچه9.صنایعچوبباباجان نشانی:شیراز.شهرکدستغیب.خیابانزیتون.ابتدای

وب سایت:

 ایمیل:

کاشان       فرش 
مدیریت:سیدمهدیموسوی

زمینه فعالیت:فرشماشینی

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09152448893

نشانی:مشهد.فرامرزعباسی25.پالک22.واحد4

وب سایت:

 mahdimoosavi86@yahoo.com :ایمیل
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   مجموعه علم و فناوری شهید علی محمد فرامرزی   
مدیریت:عبدالهرئیسی

زمینه فعالیت:تولیدابزاروادواتنوآورانه

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09174508575

نشانی:استانفارس.شهرستاناقلید.شهردژکرد.مجموعهشهیدعلیمحمدفرامرزی

وب سایت:

 ایمیل:

   شرکت سپید ابر پارس راد   
مدیریت:حیدرحسنلی

زمینه فعالیت:تولیداسفنجوتشک

تلفن تماس:07137742647-50

فکس:

 همراه: 09174848560

نشانی:شیراز.شهرکصنعتیبزرگ.بعدازمیدانپنجم.خیابانصادراتجنوبی2.
خیابان353

وب سایت:

 ایمیل:
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   الماس شهر   
کماجیان مدیریت:امید

گرانیتی زمینه فعالیت:ظروف

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09133671885

نشانی:اصفهان.میداننقشجهان.خیابانحافظ.پاساژصفویه.طبقههمکف

وب سایت:

 ایمیل:

   آسیاب جادویی   
مدیریت:احمدسعیدی

زمینه فعالیت:آسیابورندهبرقی،آبمیوهگیری

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09194407740

کنارمسجدجامع نشانی:تهران.مولوی.بازارنجارها.

وب سایت:

 ایمیل:



The11 th Dowery Requirements Exhibition

The6 th Leasing & installment Sales Exhibition

The5 th Ceremonies, Wedding table,Flower Decoration Exhibition

4041

یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه
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کوچک آشپزخانه       معجزه 
مدیریت:احمدسعیدی

زمینه فعالیت:لوازمبرقیآشپزخانه

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09194407740

کنارمسجدجامع نشانی:مولوی.بازارنجارها.

وب سایت:

 ایمیل:

   فروشگاه آرش   
مدیریت:رضامیرزایی

زمینه فعالیت:لوازمخانگینقدواقساط

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09178067820

نشانی:شیراز.خیابانداریوش.بازاردشتی.فروشگاهارش

وب سایت:

 ایمیل:
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   عکس و فیلم سنیک   
مدیریت:جوادشاهچراغیان

زمینه فعالیت:آتلیه

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09177034765

نشانی:شیراز.قدوسیغربی.کوچه12.فرعیاولسمتراست.ساختماندایموند.طبقه2

www.senikstudio.ir:وب سایت

ایمیل: 

   لوازم خانگی رافیا   
مدیریت:جوادمحقق

زمینه فعالیت:لوازمخانگیوظروفآشپزخانه

تلفن تماس:

فکس:

 همراه: 09127509738

نشانی:قم.بازاربزرگ

وب سایت:

 ایمیل:
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کارگاه تولیدی سفال پالک ۸       
مدیریت:صالحدهقانی

زمینه فعالیت:سفالوسرامیک

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09384298228

نشانی:صدرا.بلواردانش.بلوارارم.ساختمانولیعصر4

وب سایت:

 ایمیل:

   هوله تبریز   
مدیریت:احمدایمانپوراصل

زمینه فعالیت:هولهبافی

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09369285782

کوچهاسالمی.پالک31 کویابوذر. نشانی:تبریز.خیابانآزادی.

وب سایت:

 ایمیل:



The11 th Dowery Requirements Exhibition

The6 th Leasing & installment Sales Exhibition

The5 th Ceremonies, Wedding table,Flower Decoration Exhibition

4647

یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه

کاال ششمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 
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کاالی خواب اذما       
مدیریت:بابایی

کاالیخواب زمینه فعالیت:

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09190707839

نشانی:تهران.جاجرود.بیستوچهارمتریسینا.سینا1

وب سایت:

 ایمیل:

کریم پور    گالری فرش و تابلو فرش     
کریمپور مدیریت:بهروز

زمینه فعالیت:فرشوتابلوفرش

تلفن تماس:

فکس: 

همراه: 09143179771

کوچهحسینیه.پالک168 نشانی:تبریز.بازارقیزبستی.

وب سایت:

 ایمیل:
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   مرکز تخصصی طراحی وب زئوس  
مدیریت:مرتضیامینیمقدم

زمینه فعالیت:طراحیسایت،اپلیکیشن،تولیدمحتوا،دیجیتالمارکتینگ

تلفن تماس:07136273861_64

فکس: 

همراه: 09357871280

نشانی:شیراز.خیابانعفیفآباد.مجتمعاداریحافظ.طبقهپنجم.واحد15

www.zeus.ir :وب سایت

Info@zeus.ir:ایمیل 



50

یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه

کاال ششمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی 

گل آرایی پنجمین نمایشگاه تشریفات، سفره عقد و  شیراز-1400


