ساماهن جامع اطالعات و مشاغل استان گلستان
www.TAKHFiF118.com

017-32322155

منتخبی از مراکز تخفیف طرف قرارداد با سامانه تخفیف 118گرگان
تذکر مهم  :این لیست خالصه شده و برخی تخفیفات دارای توضیحات مهمی است .
پس لطفا قبل از خرید حتما با ما تماس بگیرید یا به وبسایت ما مراجعه کنید .به نکات نحوه استفاده از کارت توجه کنید.
درصد

ردیف

نام مرکز تخفیف

1

آجیل  4مغز

8%

2

آرایشگاه و آموزشگاه کیمیا

15%-10%

3

آموزشگاه آرمان سیستم

30%-50%

4

آموزشگاه شیرینی،آشپزی توسکا

10%

5

آموزشگاه و آرایشگاه کیمیا

20%-10%

6

اسباب بازی دیدار

5%-10%

7

پارچه سرای چین چیال

15%

8

گالری پرده آنتیک

7%-12%

9

فروشگاه مک الرن

6%

13

فست فود گوک

10%

همه خدمات

14

فست فود باباطاهر قاسمی

10%

همه خدمات

تخفیف

شماره تماس

موارد تخفیف

آدرس کوتاه

آجیل و خشکبار
017-32530035

همه کاالها

بلوار ناهارخوران  -عدالت 85

آرایشگاه زنانه
آموزش هر رشته آموزشی %10

017-32344588

آموزش همه ر شته ها باهم  -%15خدمات
آرایشی %15

خ پنج آذر -خ تختی -کوچه تابنده -پالک 12

آموزشگاه
مهارت های فنی و حرفه ای %30
مهارت های کاربردی %50
همه خدمات

017-32335440

خ ولیعصر -مجتمع تجاری مرسل -ط دوم-واحد 214

017-32353154

خ ولیعصر-عدالت -26مرداد  -3بن بست اول  -سمت چپ

آموزش هر رشته آموزشی %10
آموزش همه ر شته ها باهم  -%15خدمات
آرایشی %20

017-32344588

خ پنج آذر -خ تختی -کوچه تابنده -پالک 12

017-32335067

خ ولیعصر -عدالت 8

اسباب بازی
پولیش %10
اسباب بازی %5

پارچه سرا
017-32263716

همه کاالها

میدان شهرداری-نبش بازار امام-جنب بانک صادرات

پرده سرا
خرید زیر یک میلیون -%7

09113711778

خرید یک تا دو میلیون %10
خرید باالی دو میلیون %12

09357389997

بلوار مدرس  -بین مدرس  3و 5

پوشاک بچه و سیسمونی
017-32536753

همه کاالها به جز لوازم بهداشتی

بلوار صیاد شیرازی  -بین صیاد  23و  25فروشگاه بامبینو

رستوران و فست فود
 017-32533777017 - 3252200032521000

بلوار صیاد شیرازی  -روبروی صیاد 6
بلوار ناهارخوران  -نبش عدالت 85/1

15

کباب ساطوری تک بناب

10%

همه غذاها

32422092

میدان مفتح-ابتدای کمربندی غربی

16

رستوران جوجه جمشید

10%

غذای اصلی به جز مجالس

017-32422226

میدان مفتح  -ابتدای کمربندی غربی

17

زیورآالت رویال

25%

18

درب ضدسرقت نوآوران

19

تجهیزات ساختمانی آرش

5%-10%
15%-10%

20

موسسه عینک طبی چشم انداز

25%-15%

ساعت و زیورآالت
همه کاالها

017-32244547

خ ولیعصر  -جنب مسجد امیر

ساختمانی
درب ضد سرقت %10
درب داخلی و چوبی %5
پخش لوازم بهداشتی ساختمان و لوله

017-32627900-4

میدان شهدا  -حد فاصل میدان شهدا و ترمینال -خ قدس

017-32223559

خ شهدا -چهار راه شهدا

عینک فروشی
عینک طبی و آفتابی %25
فریم %20

09111752347

خ ولیعصر-عدالت  - 22برج مروارید  -طبقه همکف  -پالک 17

فروشگاه ادوات موسیقی

تذکر مهم  :این لیست ممکن است هر روز تغییر کند و قطعا بزرگتر و کاملتر می شود  ،پس لطفا قبل از خرید حتما با ما تماس بگیرید یا به وبسایت ما مراجعه کنید
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ردیف
21

نام مرکز تخفیف

درصد
تخفیف

شماره تماس

موارد تخفیف
کتاب و سی دی فروش انواع ساز %10

فروشگاه ادوات موسیقی هزار گیسو 20%-10%
خشکبار 017 - 32350026
آجیل و
فروش تنبک و دف -%15آموزش تنبک و دف %20

آدرس کوتاه
خ  5آذر-ابتدای خیابان  5آذر  -پاساژ گلستان  -انتهای راهرو  -دست راست

فروشگاه مواد غذایی
22

فروشگاه مواد غذایی گرگانپارس

5%

23

شیرینی سرای کندو

10%-5%

24

نان کندو

10%

25

گرگان بهداشت(عمده و خرده فروشی)

2%

26

لوستر شب تاب

10%

همه کاالها

27

لوازم خانگی سیمای احمد

4%-6%

محصوالت ال جی %4

28

لوازم خانگی بوش

3%-7%

29

سرزمین بازی باب اسفنجی

20%

30

فیزیوتراپی پارس

15%

همه خدمات

31

مرکز ام آرآی کوثر

5%

همه خدمات

017-32256551-2-3

32

آزمایشگاه الندا

10%

همه آزمایشات

017-32344990

10%

همه خدمات

همه کاالها به استثناء روغن و برنج

017-32330023

خ گرگانپارس  -خ آذز  -روبه روی نظام مهندسی

نان و شیرینی
قنادی(کیک  ،شیرینی و سفارشات) %10
نان کندو -%10لوازم قنادی %5

017-32327181

نان کندو -%10لوازم قنادی %5به جز شکالت

017-32362029

به جز شکالت و آجیل

شعبه :1خ ولیعصر -نبش عدالت  / 34شعبه :2ابتدای بلوار دخانیات

قنادی(کیک  ،شیرینی و سفارشات) %10
و آجیل

خ ولیعصر -داخل عدالت 41

لوازم آرایشی
همه کاالها

017-32158002

خ شهید بهشتی-روبروی استخر سیدین

لوازم خانگی

بقیه محصوالت %6
اجناس باالی 300000تومان %3
پایین تر از  300000تومان %7

017-32155227

خ گلها-بین گلبرگ 4و6

017-32235550

خ سرخواجه  -سرخواجه 13

017-32126615

خ علیمحمدی-روبروی سوپر گوشت اسدیخ گلشهر -بین گلشهر  4و 6

مراکز تفریحی
خدمات باالی پنج هزار تومان %20
به استثناء xbox

17-32324941

بلوار ناهارخوران -انبار جهاد -مابین عدالت  40و-42زیرزمین خدمات پستی

مراکز درمانی

33
34
35
36
37
38

شراره شربت

خوری(کارشناس مامایی ،

بارداری و زایمان)

09115366684

10%

فقط جهت انجام آزمایشات سنجش تراکم

30%

ویزیت

دکتر رمضانعلی امیری (متخصص عفونی و

50%

همه خدمات

کلینیک دندانپزشکی امام خمینی

15%

دکتر مهرداد آقایی
دکتر مسلمی عقیلی (جراحی عمومی و
الپاروسکوپی)

داخلی)

دکتر ابوالقاسم هروی(شنوایی شناسی
رویش)

5%-20%

017-32326862

خ ولیعصر  -عدالت  - 11کوچه کلینیک موسوی  -ساختمان آزادمرد  -طبقه  - 2واحد 5

017-3253409132147743
017-3233557432356400
017-3232658632228123

پروتز  -%15داندانپزشکی(ترمیم -عصب
کشی -جرم گیری -کشیدن -جراحی ) %15

خدمات سمعک  -%5آزمایشات شنوایی %20

خ ولیعصر-عدالت  -16پالک 71
خ ولیعصر -جنب بانک پا رسیان
بلوار ناهارخوران  -نرسیده به عدالت  - 56مجتمع میالد نور  -طبقه دوم  -واحد6

خ ولیعصر -عدالت -22ساختمان کسری -ط-2واحد5
خ ولیعصر  -عدالت  -22مجتمع پزشکی کسری  -طبقه 1

017-32233408

خ ولیعصر-عدالت 13ساختمان صدف-طبقه اول

017-32230202

خ خمینی  -آفتاب -25جنب بانک ملت

017-32233452

خ پاسداران -روبه روی پارک شهر-نبش بوعلی یکم-دفتر رویش

تذکر مهم  :این لیست ممکن است هر روز تغییر کند و قطعا بزرگتر و کاملتر می شود  ،پس لطفا قبل از خرید حتما با ما تماس بگیرید یا به وبسایت ما مراجعه کنید
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