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66757810تَلیذ ًزدتاى ٍ رگالایزاى صٌایؽ1
تْزاى، خیاتاى حافع، هیذاى حغي آتاد، رٍتزٍی آتؼ 

27ًؾاًی، پالن 
351ایزاى

352ایزاى17خیاتاى حافع، وَچِ غفز، پالن 36233142-36233804تَلیذ اًَاؼ لفغِ ّا ٍ تجْیشات فزٍؽگاّیصٌایؽ فلشی درپاد2

45-88976844ؽثىِ- تَلیذ ًزم افشارراسی افشار عیغتن3
خیاتاى عیذ جوال الذیي اعذاتادی وَچِ دٍم پالن 

13 ٍاحذ 11
353ایزاى

66756070تَلیذ تجْیشات فزٍؽگاّی ٍ رعتَراًیایغاى4
خیاتاى جوَْری ًزعیذُ تِ پل حافع پاعاص جوَْری 

10پالن 
3520ایزاى

آپاهِ صٌؿت5
عیغتن ّای ًَیي ایوٌی در سهیٌِ راُ تٌذ ٍ 

(آپاهِ حافع)حفاظ آواردئًَی 
66389763-4

تْزاى، اتتذای تشرگزاُ ًَاب، ًثؼ داهپشؽىی ؽزلی، 

172، ؽوارُ 1عاختواى ّوا 
359ایزاى

3518ایزاىوزج، جادُ هاّذؽت، خیاتاى پذم، وَچِ وذتا36304447ًَ-026تَلیذ اًَاؼ عان دعتی ًایلىظ ّای هصزفیپاویشُ پالعتیه6

26640681-88560302ًزم افشارّای هَرد تماضای هؾتزیتحلیلگزاى فٌاٍری پَیؼ ًَر7
، پالن 2تْزاى، ؽْزن غزب، تلَار دریا، وَچِ عاحل

20
3511ایزاى

22924075ٍب عایت فزٍػ آًالیيتىَیي ارتثاطات پیؾز8ٍ
ُ ًػزی، وَچِ هذدواراى،  خیاتاى هیزداهاد، خیاتاى ؽا

26پالن 
355ایزاى

354ایزاىوزدعتاى عمش ؽْزن صٌؿتی36212552-087تَلیذ ٍ طزاحی هٌحصز تِ فزد پزٍفیل آًی عاسگزٍُ صٌؿتی آًی عاس9

آعیا تزج10
تَلیذ وٌٌذُ اًَاؼ تاالتزّای صٌؿتی هتحزن ٍ 

ثاتت
56716223-56716224

ؽْزن احوذآتاد هغتَفی، تلَار ؽْیذ اتَالماعن، 

22 جٌَتی، عیشدُ آتاى غزتی، پالن 2خیاتاى صٌَتز
3510ایزاى

هٌْذعی ًزم افشار ؽمایك11
پؾتیثاًی ٍ - ایجاد هزوش تواط ٍ تاؽگاُ هؾتزیاى

هؾاٍرُ ٍ طزاحی
88499300

تْزاى، خیاتاى ٍلیؿصز، تاالتز اس سرتؾت، وَچِ 

16ًَرتخؼ، پالن 
3528ایزاى

44976337ًزم افشار ٍ عیغتن ّای هثتٌی تزتاروذهٌْذعی رای داًا عیغتن12
تْزاى، اتَتاى عتاری تِ عوت جٌَب، ًثؼ پیاهثز 

4، ٍاحذ7/106غزتی، پالن 
3527ایزاى

87109401ویه ٍ ؽیزیٌیطلَؼ عالهتی13
 خیاتاى عْزٍردی ؽوالی، ًثؼ وَچِ تَپچی، پالن ،

4طثمِ  ،44
3531ایزاى

تَلیذی طاّا14
تَلیذ وٌٌذُ تجْیشات ٍ هلشٍهات ٍ لَاسم 

ّایپزهاروت ٍ عایز فزٍؽگاُ ّا
77782289

تْزاى، خیاتاى جؾٌَارُ، تیغت هتزی حغیٌی، پالن 

75
3530ایزاى

88289129طزاحی ٍ راُ اًذاسی ّایپز هاروتآرواهال15
تلَار فزدٍط ؽزق تیي خیاتاى ؾلی حغیٌی ٍ 

10 ٍاحذ4 طثمِ 350اتزاّیوی هجتوؽ ایزاًیاى پالن 
3529ایزاى

پان پالعتیه واؽاى16
تَلیذ ٍ چاج فیلن پلی اتیلي جْت لفاف تغتِ 

تٌذی تَلیذ عفزُ یىثار هصزف
43914

تْزاى، خیاتاى ؽْیذ تْؾتی، ًزعیذُ تِ عْزٍردی، 

10وَچِ 
3513ایزاى

تلَاى صٌؿت وَؽا17
... ٍ- وارت خَاى- صٌذٍق فزٍؽگاّی

...خَدپزداخت وارت َّؽوٌذ هغٌاطیغی ٍ
88922691-5

تْزاى، خیاتاى فزدٍعی، خیاتاى ًجات الْی، وَچِ 

17ًَیذ، پالن 
3515ایزاى

32226892-026تَلیذ یخچال ّای ّایپزهاروتیصٌایؽ هٌصَر18
وزج، خیاتاى ؽْیذ تْؾتی، وَچِ دوتز ّوایَى، پالن 

56
3521ایزاى

لفغِ عاساى تْزاى19
طزاحی تَلیذ ٍ اجزاء اًَاؼ لفغِ تٌذی ٍ 

تجْیشات فزٍؽگاّی
56452653

ِ هْز، خیاتاى ؽْیذ هفتح، وَچِ ًَتي  ، 3صٌؿتی للؿ

39پالن 
3519ایزاى

آرتاى رگال20
تَلیذ تجْیشات فزٍؽگاّی رگال ٍ اًَاؼ چَب 

لثاط
3512ایزاى0253-8700618

3522ایزاى88888815پَؽان هاوغین21

3517ایزاى طثمِ پٌجن213خیاتاى عویِ تیي لزًی ٍ ٍیال پالن 88890324-88890459تَلیذوٌٌذُ اًَاؼ واغذ رٍل ٍ واغذ تْن پیَعتِواغذ گغتزاى رٍل22

33904660تَلیذ لفغِ ّای فزٍؽگاّیصٌایؽ هفتَلی رهضاًی23
خیاتاى هؾیزیِ تیغت هتزی اؾػن وَچِ عاالری 

1 ٍاحذ63پالن 
3526ایزاى

3523ایزاىهزوش هلی ؽوارُ گذاری واال24

3525ایزاىداهَط25

356ایزاى77456811-77441472ساٍیِ عثش فزدا26

3846ایزاى72تْزاى، خیاتاى جزدى، تلَار عتاری، پله 88193211ًزم افشار هالی فزٍؽگاّیهؾاٍریي تزًا آریي عیغتن27

رادعزها28
تجْیشات فزٍؽگاّی، تجْیشات ّایپزهاروت، 

یخچال ٍ فزیشرّای صٌؿتی ٍ عزدخاًِ
3844ایزاى2خیاتاى آسادی، وَچِ حثیة الِ، پالن 66034706/66080892-3

88518782ًزم افشار فزٍؽگاُ ّای سًجیزُ ای  ٍ ّایپزهاروتًزم افشاری ویاى ًَر رایا29ًِ
خیاتاى عیذخٌذاى، خیاتاى عْزٍردی ؽوالی، وَچِ 

27تغطاهی، پالن 
38ایزاى

382ایزاىیشد، تلَار هذرط، وَچِ اوزهی38252062ِ-035تَلیذ یخچال ّای صٌؿتیصٌایؽ اري یشد30

1394 دی ماه 15الی 12- نهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات و تجهیسات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای 
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ؾالی صٌؿت31
اًَاؼ )لفغِ ّایپزهاروتی ٍ یخچال ، پزدُ َّائی 

(لفغِ

026-

32226892/32221202/655

84812-65585701-

65585106

ؽْزیار، ًزعیذُ تِ یَعف آتاد لَام، ؽْزن هْز، وَچِ 

20دٍم غزتی، پالن 
3820ایزاى

22263035ًزم افشارتىیي الىتزًٍیه آروا32
تْزاى، خیاتاى هیزداهاد، خیاتاى ؽوظ تثزیشی : ًؾاًی

5، ٍاحذ 28ؽوالی، پالن 
3811ایزاى

4-36466363لفغِ ّای فزٍؽگاّی(عیوا لفغِ)لفغِ عاسی سحوت وؼ 33
خاتَى آتاد اٍل، خیاتاى ًوه صالح، وَچِ صذالت 

12ؽزلی، تي تغت خزم، پالن 
3845ایزاى

12-66287311تَلیذ غزٍف یىثار هصزف گیاّی(آهلَى)ویویا عاهاًِ عثش 34
، 29تْزاى، هیذاى آرصاًتیي، خیاتاى الًَذ، خیاتاى 

11، ٍاحذ 11پالن 
3810ایزاى

387ایزاى2هیذاى آرصاًتیي، خیاتاى احوذ لیصز، وَچِ ًْن، پالن32340000-011تغتِ تٌذی هَادغذاییپتزًٍاهگاى ایزاًیاى35

61-88901260طزاحی ٍ تَلیذ گیت ضذ عزلت فزٍؽگاّیایوي هَج تَط36
هیذاى فزدٍعی، خیاتاى عپْثذ لزًی، وَچِ ؽْیذ 

8، ٍاحذ 12صارهی، پالن 
3819ایزاى

88306036فٌاٍری اطالؾات دیجیتالی هاؽیيعاختارّای اطالؼ رعاًی ًَیي گغتز- عاى37
تْزاى، خیاتاى تْؾتی، خیاتاى پاوغتاى، وَچِ 

5عادجی ًیا، پالن 
3815ایزاى

هٌْذعی تَسیي صذر38
ٍاردات ٍ تَلیذ تزاسٍ فزٍؽگاّی ٍ تجْیشات 

فزٍؽگاّی
22509960

تْزاى، تشرگزاُ رعالت، خیاتاى اهیز ّذایتی، ًثؼ 

3، پالن 193وَچِ 
3816ایزاى

چاج صٌؿتی الثال39

: هؾاٍرُ، طزاحی ٍ اجزای چاج صٌؿتی اس لثیل

چیٌی ٍ عزاهیه چاج تز - عیله اعىزیي ٍ تاهپَ

رٍی آلَهیٌیَم ّن چٌیي اًَاؼ تاتلَّای راٌّوا ٍ 

عایي

77622470-1
 خیاتاى طالماًی، حذ فاصل تْار ٍ ؽزیؿتی، وَچِ 

، طثمِ عَم13طثاطثایی همذم، پالن 
3812ایزاى

تی ّوتا صٌؿت جاٍدا40ًِ
 (عَپزی ٍ لَاسم خاًگی)لفغِ ّای فزٍؽگاّی 

گاری پالت صٌذٍق
44908058

جادُ لذین وزج، رٍتزٍی عِ راُ ؽْزیار، هجتوؽ ؽْیذ 

(اتىا)حذادی 
3840ایزاى

3814ایزاى28غزتی، پالن 16خیاتاى لٌثزسادُ، وَچِ 88501070تجْیشات فزٍؽگاّی، عخت افشارعوا رایاى صٌؿت41

66419625خزیذ ٍ فزٍػ لَاسم خاًگی ٍ هَادغذاییاتحادیِ تؿاًٍی ّای هصزف فزٌّگیاى ایزاى42
خیاتاى اًمالب، خیاتاى فلغطیي جٌَتی، وَچِ 

3صاًذارهزی، پالن 
3829ایزاى

88300789صٌذٍق ّای فزٍؽگاّی ٍ هاؽیي ّای اداریآلواروش43
خیاتاى وزیوخاى سًذ، خیاتاى هیزسای ؽیزاسی، وَچِ 

38، پالن 13
385ایزاى

عزدیي تَط44

تَلیذوٌٌذُ ٍ طزاح تجْیشات فزٍؽگاّی ٍ 

ِ تٌذی، چه اٍت  هیش )ّایپزی ؽاهل عیغتن لفغ

ٍ صٌایؽ ( والغىِ فزٍؽگاّی)، تزٍلی (صٌذٍق

هفتَلی هزتثط

37276644-051
 7هؾْذ، خیاتاى هطْزی جٌَتی، تیي هطْزی جٌَتی 

 ٍ9
381ایزاى

ران تْزاى45
تَلیذوٌٌذُ لفغِ تٌذی ٍ تجْیشات فزٍؽگاّی ٍ 

اًثار
66706720

خیاتاى جاهی، خیاتاى هیزداهادی، وَچِ آسهایؼ، 

4، ٍاحذ3پالن 
3822ایزاى

22192775-22194940طزاحی ٍ تجْیش فضاّای تجاریطزاحاى فزادیذ دیٌا46
الذعیِ، تلَار ارتؼ، تلَار ؽْیذ هضدی، خیاتاى ؽفیؿی، 

5وَچِ ؽمایك، پالن 
3839ایزاى

عثش افشار آریا47
اراِئ دٌّذُ راّىارّای یىپارچِ ٍ جاهؽ هذیزیت 

فزٍؽگاّی
3843ایزاى3خیاتاى گاًذی، وَچِ پالیشٍاًی، پالن 88659965

اتحاد تزوت جٌَب48
تَلیذ ًزم افشار ٍ ٍاردات عخت افشار فزٍؽگاّی 

(صٌذٍق هىاًیشُ فزٍػ)
88988743-4

یَعف آتاد، خیاتاى فتحی ؽمالی، هیذاى علواط، 

41پالن 
3835ایزاى

) 42890000تجْیشات اداری ًوایؾگاّی فزٍؽگاّیعْالى ًوا49 850داخلی 3831ایزاى8خیاتاى ؽْیذ ؾؾمیار، وَچِ ؽؾن، پالن (

عزد ریشاى تْزاى50
فزٍػ ٍ عاخت اًَاؼ ٍعائل فزٍؽگاّی ٍ لَاسم 

ِ ّای صٌؿتی آؽپشخاً
3826ایزاى583خیاتاى جوَْری، ًزعیذُ تِ پل حافع، پالن 66707693

پیؾتاساى تَعؿِ واهزاى51
تَلیذ ًزم افشارّای هالی فزٍػ عخت افشارّای 

فزٍؽگاّی
3828ایزاىهیذاى ًٍه، خیاتاى ًٍه، تزج آعواى88209190

77484310تَلیذ یخچال ّای صٌؿتی ٍ فزٍؽگاّیپارعیاى صٌؿت عزها52
خیاتاى پیزٍسی، رٍتزٍی خیاتاى پٌجن ًیزٍی َّائی، 

92پالن 
3847ایزاى

88888051طزاحی ٍ تَلیذ دوَراعیَى فزٍؽگاّیپایا طزح ٍ فزم53
، طثمِ اٍل، 14، پالن 14خیاتاى گاًذی، خیاتاى 

3ٍاحذ
386ایزاى

88289422ٍارد وٌٌذُ تزاسٍ ٍ صٌذٍق ّای فزٍؽگاّیدیثا اوتزًٍیه صثا54
، عاختواى 39، ًثؼ خیاتاى (وَی ًصز)خیاتاى گیؾا 

 جذیذ356، پالن 270
3841ایزاى

3830ایزاى37237149-051تَلیذ لفغِ ّای فزٍؽگاّی ٍ اًثاریراداى صٌؿت ؽزق55

77294059تَلیذ رٍل ّای ؾاتزتاًه ٍ فزٍؽگاّیعلطاى رٍل وار56
، 107خیاتاى فزجام ؽزلی، تیي سریي ٍ تالزی، پالن 

2ٍاحذ 
3848ایزاى

389ایزاى34خیاتاى خاٍراى، وَچِ واًال آب، پالن 9-9/86016082-36467548تَلیذ ٍ اجزای لفغِ ّای فلشی فزٍؽگاّیصٌؿت واراى57

58

اتحادیِ تَلیذوٌٌذگاى، صادروٌٌٌذگاى ٍ خذهات 

دٌّذگاى تجْیشات فزٍؽگاّی، فزٍدگاّی، 

رعتَراًی ٍ خذهات هزتَطِ

3832ایزاى35هیذاى رعالت خیاتاى ٌّگام خیاتاى جلیلی پالن 77456811هطاتك اعاعٌاهِ
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تْزاداى59

تجْیش فزٍؽگاُ ّای سًجیزُ ای ٍ عَپز هاروت ّا 

لفغِ تٌذی فزٍؽگاّی، یخچال ٍ فزیشر )

(فزٍؽگاّی

66958259-66958266
 فزٍردیي ٍ فخزراسی، پالن 12خیاتاى جوَْری، تیي 

1033
3824ایزاى

32284930-071هؾاٍرُ طزاحی ٍ اجزاتجْیشات فزٍؽگاّی ًواسی60
ؽیزاس، تلَار گلغتاى، چْارراُ ادتیات، جٌة ًوایٌذگی 

عایپا
3818ایزاى

(آریا خثزُ ؽزیف)عیغتن یىپارچِ پاعان 61
تَلیذ ًزم افشار - اتَهاعیَى اداری، هالی ٍ تَلیذ

عیغتن یىپارچِ حغاتذاری ٍ هالی
024-33463851

هتزی لائن، خیاتاى ؽْیذ لشلثاػ، 14سًجاى، خیاتاى 

505پالن 
3817ایزاى

(پارعا)پزداسػ الىتزًٍیه راؽذ عاهاًِ 62
cit، خذهات الىتزًٍیه تاًىی ATM، جوؽ 

آٍری اعىٌاط، پَل رعاًی
88722894-42638904

تْزاى، خیاتاى ؽْیذ تْؾتی، خیاتاى خالذ اعالهثَلی 

1، طثمِ 13، پالن 14، وَچِ (ٍسراء)
383ایزاى

هٌغَجات ٍ دوَراعیَى هٌشلاطلظ پَد63
88554302 ( 109داخلی  -

108)
3834ایزاى

64
ادارُ ول اهَر )ٍسارت صٌؿت، هؿذى ٍ تجارت 

(خذهات تاسرگاًی
3833ایزاى

3821+90 2627511431الیاًَط آتی تجارت65


