
توضیحاتشماره تلفنآدرسدرصد تخفیفنام واحد صنفیردیف

جنب مسجد قمر بنی هاشم-چهار راه هنرستان-شرقی407خیابان - مهرشهر4فاز -کرج%30استخر همایون1

 نفر همراه2تخفیف برای 33406290کرج،مهرشهر،بلوار شهرداری،خیابان پاکدل شرقی%25استخر ترمه2

تخفیف% 15آموزش  2-32557751، خیابان پامچال جنوبی (کاج  ) متری بسیج 45کرج ، عظیمیه ، بلوار %30استخر و سونای پامچال3

 نفر2تخفیف برای 34510009قزوین،بعد از حصارک، ورودی اول دانشگاه خوارزمی-بزرگراه کرج%40استخر خوارزمی4

0263666042536660421،بعد از تامین اجتماعی،خ شهید وحید حسینی(دهکده)کرج،فردیس،سه راه حافظیه،خیابان شهید داوری%30مجموعه فرهنگی ورزشی کوروش5

02165118228جاده مالرد،روبروی شهرداری مالرد،بلوار الغدیر،مجتمع ورزشی پاسارگاد%30مجتمع ورزشی پاسارگاد6

02165413513جاده مالرد،چهارراه مالرد،بلوار مالرد ویالی جنوبی%20استخر روباز آریا7

02165273810شهریار،میدان حافظ،خیابان میثم تمار%30استخر فتح8

1302165146533جاده مالرد،خیابان معلم،جنب کالنتری%25استخر طالئیه9

 نفر همراه2تخفیف برای 32804006کرج،میدان استاندارد،خیابان ذوب آهن%30استخر و سونا شریعتی10

 نفر2تخفیف برای 2436619110فـردیـس،جـاده مـالرد،انتـهای گلـستـان %30استخر لوتوس11

 نفر3تخفیف برای 02636524949فردیس ، فلکه پنجم ، خیابان مالک اشتر ، استخر و سونا دلفین %35استخر دلفین12

پذیرش با هماهنگی تلفنی33552845 کرج ، میدان مادر ، خیابان درختی ، سه راه تهران%30استخر و سونای آفتاب13

 02634474795کرج ، گوهردشت ، فلکه اول ، نبش دوم غربی ، استخر ساویز %25استخر ساویز14

 نفر3تخفیف برای 36525463-026(شهید تندگویان )استخر و سونای ثمری  –ورزشگاه شهید ثمری  –جاده مالرد، سه راه مارلیک %25(شهید تندگویان)استخر ثمری 15

به غیر از پنجشنبه و جمعه و ایام تعطیل021-65550903نرسیده به چهارراه ساسان- خیابان فردوسی غربی-  اندیشه3فاز - اندیشه%30استخر والیت16

36502223جاده مالرد،بعد از کانال شرقی،بعد از پل شهدای ارتش،خیابان آذر شرقی%30استخر روباز اریکه البرز17

34579471کرج ، میانجاده ، خیابان عدل ، روبروی پاساژ سمنانی ، استخر مهتاب%30استخر مهتاب18

36213911کرج،محمدشهر،بلوار امام خمینی،روبروی بانک رفاه کارگران،ساختمان دشت بهشت،طبقه زیرین20%(TNT)باشگاه ورزشی تی ان تی 19

32821906کرج،چهار راه مصباح،قلمستان ،اول طلوعی،جنب آژانس پویا%20باشگاه رزمی آفاق البرز20

33515216کرج ، ورودی مهرشهر ، بلوار الغدیر ، مجتمع تجاری دمیرچی%5فروشگاه و نمایشگاه دوچرخه دمیرچی21

30تا5آکادمی ورزشی شیرزاد22 7121335-5332029070901کرج،مهرشهر،بلوار آزادی،بلوار نور،نبش معراج %

20تا10مجموعه فرهنگی،ورزشی باغ سبز سالمت 23 ویژه بانوان و کودکان6902633536596پالک  –خیابان خیام غربی  –مهرویال  –کرج %

 53254610032546447کرج،عظیمیه،بلوار ولی عصر،روبروی بیمارستان باهنر،درمانگاه پارس،طبقه%20(دندانپزشک-جراح)دکتر مونا معزاردالن 1

50تا20(پوست،مو،زیبایی)کلینیک ارکید2 4013226566632553946،واحد4کرج،چهارراه طالقانی،جنب اداره پست،ساختمان وزرا،طبقه%

30تا15مرکز تخصصی شنوایی آواپرداز رهام3 602632756793،برج جهان نما،طبقه دوم،واحد 6کرج،سه راه گوهردشت،به سمت میدان سپاه،کوچه ولیعصر %

30تا15(زیبایی-مو-پوست)مرکز رز سیاه4 100263442779309058947517،واحد4خیابان مطهری،نرسیده به فلکه اول گوهردشت،روبروی شیرینی امیرعلی،ساختمان رز،طبقه%

53255397232553946،واحد3،طبقه9کرج،پل آزادگان،به سمت میدان طالقانی،خیابان حسینی،ساختمان رئال،پالک%30مرکز تخصصی ماساژ آرامش5

334431372،واحد63کرج،گوهردشت،بین خیابان سوم و چهارم غربی،پالک%50(مرکز لیزر  )کلینیک سینا 6

30تا20(پوست،مو،زیبایی)مرکز درمانی الین7 9303041818 734211472،واحد2گوهردشت،بلوار موذن،بعداز ایستگاه تاکسی آزادگان،جنب فروشگاه بهشتی،برج دایموند،طبقه%

50تا20مجتمع دندانپزشکی ثمین8 36558321     -   3658328متر مانده به سه راه مارلیک100کرج،جاده مالرد،%

36557874-39026 شرقی قدیم،پالک9 و 8متری،بین6کرج،فردیس،بین کانال و فلکه سوم،کوچه %10مجتمع درمانی امیرکبیر9

20تا10مرکز لیزر و پوست دکتر مهراد10 2332530538 ،واحد 8،برج پارسیان ، طبقه 3متری هفتم،جنب آموزش و پرورش ناحیه 20خیابان مطهری،نبش%

تخفیف فقط برای لیزر موی زائد3002633420850غربی،پیچک دوم،فرعی اول،ساختمان اداری مهرشهر،ط چهارم،واحد100مهرشهر،بلوار شهرداری،خ%60مرکز پوست و مو رزالین11

20تا10کلینیک دندانپزشکی سیب12 36214840کرج،محمدشهر،بعدازخانه شیرینی،ساختمان پارسیان،طبقه همکف%

                           32740607          32716042  239کرج،میدان مادر،خیابان ابن سینا،نبش میدان ثنایی،پالک %10(پوست،مو،زیبایی)دکتر نوشا محمدی افراکتی13

50تا15مرکز الغری اسلیم پرت14 832560248،واحد 4متری کاج،بعدازچهارراه نیک نژادی،جنب رستوران بیزانس،ساختمان البرز،ط45عظیمیه،میدان اسبی،%

20تا10مرکز لیزر پوست و مو رویال تک15 53222598609059203545،واحد3کرج،بلوار طالقانی شمالی،کوچه نسیم،ساختمان پزشکان ادیا،طبقه%

30تا10مجتمع دندانپزشکی آرمین16 36572006-026مجتمع آرمین - 119پالک -بین کوچه ارکیده و شبنم -کانال شرقی-فردیس-کرج%

50تا10مرکز لیزر و زیبایی کرج17 63226470609011119801،واحد2کرج،چهارراه طالقانی،پشت برج طالقانی،خیابان یادگاری،ساختمان پزشکان گالیل،طبقه%

20تا10(روغن گیاهی)شرکت بازرگانی اناران طب 18 33226460209125241036،واحد2،طبقه136کرج،چهارراه طالقانی جنوبی،ابتدای خیابان سرو،پالک%

20تا15  (زیبایی-مو-پوست)دکتر جواد پوراحمدیان19 502632748669 بانک مسکن،واحد3،طبقه3کرج،سه راه گوهردشت،نبش ولیعصر%

30تا20دندانپزشکی دکتر مریم امیری نژاد20 2302632278903،واحد6کرج،چهارراه طالقانی،به سمت میدان شهدا،برج ارم،طبقه%

شرکت ایده پردازان نوین البرز 

 شرکت ایده پردازان نوین البرزEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه استخر ، ورزشی و تفریحیEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه پزشکی و سالمتEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 



09197583133کرج،جهانشهر،بلوار موالنا،جنب نوردیدگان،داخل پارک خانواده%10کافه فست فود نون1

Oحلیم و عدسی کرمی2 ffe r02634479607دهقان ویال اول،نبش میدان،جنب داروخانه:1شعبه

25تا20کافه رویال3 302632567084 و 2کرج،میدان آزادگان،بلوار امام رضا،مابین اردالن %

3471927834724003کرج،کمال شهر،میدان شهرداری%10کیترینگ فالمینگو4

36336244-026کرج،محمدشهر،همایون ویال،بلوار امام خمینی%10فست فود ژوبین5

36341519-026کرج،محمدشهر،ابتدای خیابان گلستانک،نبش خیابان برزگر%10فست فود دیاموند6

30تا10کافه شمس العماره7 34440452-18026کرج،گوهردشت،خیابان هشتم غربی،فازدوم،کاشی%

44236660  ،    44211709 کرج،هشتگرد،خیابان امام،بعد از خیابان دخانیات،روبروی بانک رسالت%20رستوران تاالر آنا هشتگرد8

02636877320باغ رستوران کوروش –جنب شهرک شقایق  –بعد از میدان سپاه  –بلوار مارلیک  –فردیس %25باغ رستوران سنتی کوروش9

37313807کرج،جاده محمدشهر،ابتدای ماهدشت،بعداز عباس آباد،روبروی رستوران یاس،کوچه جم،انتهای جم%10باغ تاالر آرشام10

02634402015کافه ستاره.  غربی 10کرج ، خیابان اصلی گوهردشت ، نبش خیابان %15کافه ستاره11

655522119188521082-021متر باالتر از پایانه اتوبوسرانی،روبروی بلوار طالقانی200،3اندیشه،سرفاز%10غذای شقایق12

3353680133536802کرج،گلشهر،خ درختی،روبروی فروشگاه امیران%15رستوران جوان دهقان13

3252854532529003جنب پمپ بنزین-بین میدان اسبی و مهران-عظیمیه-کرج%10کافه رستوران ایتالیایی ساریسو14

50تا10موسسه زبان آموزش عالی فراسو 1 32223329کرج،میدان شاه عباسی،روبروی امام زاده حسن%

40تا10آموزشگاه آرایش و پیرایش تک رز2 1902634479183،پالک2کرج،جهانشهر،بلوار موالنا،خیابان گلستان،گلستان%

302634472754کرج،میدان نبوت،به سمت خیابان مطهری،جنب داروخانه قانون،ساختمان کوثر،واحد%20آریانا ربات البرز3

36621126-39026کرج،فردیس،سه راه حافظیه،باالتر از اداره گاز،پالک%20مرکز زبان راه مهر4

62634437628کرج ، گوهردشت ، بلوار رستاخیز ، نبش دهم غربی ، باالی دندانپزشکی رانیا ، واحد %30آکادمی موسیقی ماهور5

20تا10آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی گندم طالیی6 2134278862،واحد 8،طبقه 24متری گلشهر،خیابان پونه شرقی،ساختمان میالد،پالک 45کرج،%

32745006کرج،میدان والفجر،بلوار سرداران شرقی،روبروی پاساژ یکتا%10آموزشگاه زبان واژه7

30تا10مرکز آموزش زبان های خارجی پارسا8 36640056،کانون زبان پارسا  33،پالک 44کرج،جاده مالرد،روبروب خیابان اهری ،گلستان%

6515934109013594527،طبقه اول411مارلیک،خیابان دکتر حسابی،بین پویان و پونه،پالک %40مجتمع آموزشی افزون رایانه9

909126028495،واحد3،طبقهBاندیشه،فاز یک،بین ارغوان اول و دوم،پاساژ رز سنتر،بلوک%40آموزشگاه فنی و حرفه ای ماساژ به کوشان10

offeآموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی هامسی11 r602634495676،طبقه دوم،واحد2کرج،جهانشهر،میدان سپاه،ابتدای بلوار جمهوری،خیابان مریم،پالک

20تا10موسسه آموزشی مهرگان12 3464357509120564697متری گلشهر،نبش آبان شرقی،طبقه فوقانی بانک شهر45کرج،%

134316305،واحد31کرج،باغستان،ابتدای بلوار موذن،بعد از درمانگاه ستوده،نرسیده به اشتراکی جنوبی،پالک%20آکادمی موسیقی هنر آواز13

40تا10عروس سرا و سالن زیبایی بیات1 23226131909103956795،واحد1،طبقه136کرج،چهارراه طالقانی،طالقانی جنوبی،کوچه سرو،پالک%

50تا20سالن زیبایی بانو رضوانیان2 1202634343469،واحد6،ساختمان وزرا،طبقه3کرج،باغستان،نبش بوستان%

20تا15سالن زیبایی شقایق چهرازی3 20263250786009122105506،واحد113کرج،عظیمیه،شریعتی،نبش پامچال جنوبی،پالک%

09331111831(لطفا جهت مراجعه تماس بگیرید  )گوهردشت  –کرج %20مرکز تخصصی ناخن انیسه عسکری4

30تا10سالن زیبایی رز سفید5 230263424039009102690469،واحد6،طبقه21متری گلشهر،پونه شرقی،روبه روی بازارچه،ساختمان سفیر،پالک45کرج،%

30تا10مرکز مراقبت های زیبایی سوفیا6 73472413809124605417واحد-2طبقه-ساختمان گلستان-نبش گلستان یک-بلوار شهرداری-میدان شهید بهشتی-کمالشهر%

409213635804کرج،جاده مالرد،بلوار موالنا،ساختمان سینا،واحد%50سالن زیبایی ساچلی7

40تا20 سالن زیبایی مینا بهمنی8 236648774کرج،فردیس،سه راه حافظیه،خیابان شهید داوری،بعد از تامین اجتماعی،ساختمان قرمز،طبقه%

50تا20سالن زیبایی سیلوانا9 150263420672109120158850،واحد4کرج،فلکه اول گوهردشت،ابتدای مطهری،جنب شیرینی روما،ساختمان الماس،طبقه%

09100079545کرج،فلکه اول گوهردشت%30مرکز کاشت ناخن پگاه10

30تا20سالن زیبایی ثمیال11 23447757734477535،واحد1کرج،جهانشهر،خیابان کسری،نبش کوچه باشگاه،ساختمان پزشگان جهانشهر،طبقه%

50تا30مدرسه ناخن دیلمان12 113353791233537896،واحد181کرج،ورودی گلشهر،خیابان درختی،بعد از سه راه حدادی،پالک%

85تا50آکادمی زیبایی میکروخانی13 1009109874507،واحد3،طبقه31کرج،گوهردشت،سوم شرقی،ساختمان لیدوما،پالک%

1409309091870،واحد4متری کاج،ابتدای پل آزادگان،طبقه فوقانی مبلمان جاچوب،طبقه45کرج،عظیمیه،%20مرکز تخصصی مژه ماریا14

702634280956،واحد2متری گلشهر،بلوار پونه شرقی،ساختمان سفیر،طبقه45کرج،%30سالن زیبایی جلوه15

0263274047809357508504 کرج،مهرویال،میدان مادر%20مرکز تخصصی مژه و ناخن دِال16

50تا10سالن زیبایی رامیال17 0263449505209120242989کرج،جهانشهر،بلوار موالنا،بعد از کسری شمالی،جنب دانشگاه علمی کاربردی،ساختمان کسری%

30تا10سالن زیبایی ستیا18 2809351802480،واحد5کرج،مهرشهر،بلوار ارم،جنب بانک مسکن،ساختمان ارم،طبقه%

30تا20عروس سرای السا19 602634483013،واحد4کرج،بلوار جمهوری،بین غزل و گل ها،ساختمان ققنوس،طبقه%

 مجموعه آموزش و هنر و موسیقیEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه آرایشی و بهداشتیEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه رستوران ، فست فود و کافی شاپEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 



73421742334210083،واحد2کرج،جهانشهر،بلوار جمهوری،نبش بیژن شرقی،ساختمان بهار،طبقه%15عروس سرای نوازش20

40تا20عروس سرای سما آسمان21 1302634215791،واحد6کرج،گوهردشت،خیابان داریوش،چهارراه اول،قائم یک،ساختمان آراد،طبقه%

80938300394009127687937،واحد4،طبقه9کرج،پل آزادگان،به سمت میدان طالقانی،خیابان حسینی،ساختمان رئال،پالک%30سالن زیبایی رویال تاج22

302633423457مهرشهر،بلوار ارم،نبش خیابان پاکدل،ساختمان آتالنتیک،طبقه باالی هایپر خلیج فارس،طبقه اول،وNTI40%آکادمی عروس دنیا 23

15تا10سالن زیبایی افسانه ها24 13449968709122637968،طبقه اول،واحد22کرج،جهانشهر،میدان مدنی،ساختمان آفتاب،پالک%

30تا20سالن زیبایی سنجاقک25 1002633534627،واحد4کرج،مهرویال،خیابان درختی،سه راه مادر،ساختمان کاوه،طبقه%

34480776 شرقی6کرج،جهانشهر،میدان سپاه،انتهای خیابان شریفی،ضلع غربی باغ فاتح،نبش خیابان %40سالن زیبایی آوه26

30تا20سالن زیبایی تندیس صابری27 502634484078،واحد2،طبقه2کرج،جهانشهر،بلوار جمهوری،خیابان مریم،پالک%

20تا10سالن زیبایی نازنین نوری28 802632525013،واحد4کرج،عظیمیه،بلوار کاج،پایین تر از شیرینی تینا،ساختمان تندیس،طبقه%

30تا10مجموعه زیبایی و عروس سرای نایریکا29 23254590109191578200،واحد1متری کاج،نبش نیک نژادی جنوبی،به سمت آزادگان،ساختمان البرز،طبقه45کرج،عظیمیه،%

30تا10سالن زیبایی سلین30 3325609879105486227 مترى کاج، بعد از جهاد دانشگاهى، جنب مبل توحید، ساختمان رضا ،طبقه اول ،واحد ٤٥کرج،عظیمیه ،%

30تا10سالن تخصـصی عروس مهـر پور31 83340131509331608392 ، واحد 3 ، باالی امالک ایران زمین ، طبقه 212کرج ، مهرشهر ، بلوار  شهرداری نبش %

30تا10سالن تخصصی زیبایی وسمه آرا32 1213320590009367904181 ، پالک 7 کرج ، مهرشهر ، کیانمهر بلوار امیر کبیر ، گلستان %

40تا10زیبا سرای الماس33 026-44230143،زیبا سرای الماس(نظام وظیفه)استان البرز،ساوج بالغ،هشتگرد،خیابان امام،روبروی بانک سپه،کوچه رضاخانی%

30تا10سالن زیبایی مریم میرزا غفور34 109309450865متری کاج،روبروی اولین دوربرگردان،طبقه فوقانی تاپ کیک،ساختمان دی،طبقه اول،واحد 45کرج،%

30تا15سالن زیبایی مرجان خالقی35 170263355310809372957171،واحد5کرج،خیابان درختی،مهرویال،سه راه تهران،ساختمان خواجه ای،طبقه%

20تا10سالن زیبایی تک36 23254425732556737کرج عظیمیه،میدان طالقانی،جنب راهنمایی و رانندگی،خیابان شجاعی،کوچه بنفشه،ساختمان سهروردی،طبقه%

40تا10مرکز تخصصی عروس گل37 21 -133417720،واحد2کرج،مهرشهر،بلوار دانش،کوچه مریم،ساختمان پارسه،طبقه%

30تا10سالن زیبایی ماتیک38 9123215417 234206904و1کرج،فلکه اول گوهردشت،ابتدای مطهری،ساختمان الماس،طبقه اول،واحد%

30تا10سالن زیبایی سَمر یگانه39 3444132409127725099کرج،جهانشهر،بلوار موالنا،نبش خیابان ابوعلی سینا،ساختمان افرا%

103654408036544090واحد -5طبقه-ساختمان پاسارگاد-جنب بستنی حاجی بابا-بین فلکه سوم و چهارم-فردیس- کرج%20سالن تخصصی کاشت ناخن عروسکا40

Oداماد سرای ایرانیان41 ffe r هزار تومان200تخفیف به داماد 09138480612 شرقی13 و 12کرج ،گوهردشت ، بلوار انقالب ،بین 

20تا10سالن سالمت و زیبایی ژورس42 ١٦3420124509309094477واحد .٤ساختمان ماهان، طبقه .(شهید ابراهیمی)نبش خیابان نارون. بلوار ماهان.جهانشهر.کرج%

50تا20سالن زیبایی فاروس43 1234459012،واحد4،طبقه73 شرقی،نرسیده به فلکه اول گوهردشت،ساختمان اطلس،پالک4کرج،خیابان مطهری،نبش %

50تا30عروس سرای نازی امانی44 40263447572509360833203،واحد 3کرج،جهانشهر،بلوار موالنا،نبش کسری شمالی،ساختمان سرو،طبقه %

50تا20سالن زیبایی ماهو45 34411612-026کرج،گوهردشت،پنجم غربی،نبش پاساژ فاطمی%

50تا10سالن زیبایی گالریس46 150263425160809226283825،واحد6 ،طبقهcکرج،خیابان شهید بهشتی،میانجاده،ساختمان تخصصی البرز،بلوک %

20تا10سالن زیبایی سیما ورزنده47 100263449289502634492871،واحد5،طبقه(امیر شکالت)کرج،جهانشهر،بلوار موالنا،ساختمان آرام %

1509127680958،واحد6گوهردشت،خیابان داریوش،نبش قائم یک جنوبی،باالی فروشگاه رفاه،ساختمان آراد،طبقه%30سالن زیبایی ترنه48

240263350498109351611204،واحد6کرج،مهرویال،خیابان درختی،بعد از سه راه تهران،جنب شیرینی نیما،ساختمان اروند،طبقه%20سالن زیبایی عاطفه توانگر49

50تا20سالن زیبایی آلنار50 1502633503740،واحد4متری گلشهر،خیابان درختی،نرسیده به سه راه تهران،ساختمان اروند،طبقه45کرج،%

30تا20عروس سرا و مرکز تخصصی زیبایی خانوم گل51 0263653192809198291329متری حافظ شرقی،روبروی بوستان مریم12کرج،فردیس،فلکه اول،خیابان اقرلو،خیابان هادیلو،خیابان%

20تا10سالن زیبایی مریم قنادی52 100263254378909107495630،واحد4متری کاج،جنب مبل امپریال،ساختمان یاسین،طبقه45کرج،آزادگان،ابتدای %

40تا10سالن زیبایی ایده53 2344894879357405028،واحد 2 ،ط104 شرقی،جنب خانه پالسکو،ساختمان نگارستان،پ 5کرج،گوهردشت،بلوار ملک شاه،ابتدای خ %

30تا20آتلیه تخصصی کودک تیامی1 3274263809122504383کرج،اراضی انصاری،بلوار سرداران شرقی،ابتدای خیابان فرهنگیان%

34408709-202026کرج ، جهانشهر ، بلوار موالنا ، نرسیده به کلینیک پزشکی به نور دیدگان ، ساختمان آرشام ، طبقه دوم ، واحد 30الی20آتلیه مهرداد میرزائی2

25تا15استودیو فیلم و عکس حسینی3 1502634420365،واحد 5کرج،جهانشهر،نبش میدان مدنی،طبقه فوقانی فست فود لیمو،ساختمان آفتاب،طبقه %

50تا20استودیو فیلم و عکس ورسای4 365067929127690085-026 ، طبقه فوقانی سوپرمارکت گوشتیران 48 ،  خیابان 5 و 4کرج،فردیس،بین فلکه %

702633554529،واحد2،طبقه313کرج،سه راه تهران،پالک %25آتلیه ساقی5

77 74 370 335266370937کرج ، مهرویال، خیابان درختی ، نرسیده به سه راه تهران ، جنب شیرینی نیما%15تاآتلیه روبان سفید6

40تا20آتلیه برف7 43420680509213730340،واحد2کرج،خیابان شهید بهشتی،حد فاصل خیابان هالل احمر و استانداری،ساختمان امیر،طبقه%

65273889-021شهریار،ابتدای خیابان ولیعصر،کوچه شهید حاج اسماعیلی،نبش مجتمع صدف%30استودیو فیلم و عکس کارینو8

20تا10استودیو سیب سفید9 809123630078،واحد4کرج،فلکه اول گوهردشت،ساختمان پاناسونیک،طبقه %

35تا10آتلیه عکس و فیلم تک10 33251979709124405527کرج،میدان طالقانی،بلوار تعاون،نبش تربیت %

20تا210استودیو تک هنر11 1023355140709122631725کرج،درختی،نبش فرعی چهارم،ساختمان فرشتگان،طبقه اول،واحد%

برای مشاهده شماره تماس وآدرس یه سایت مراجعه نماییدکلیه شعبه های استان البرز و تهران%20مارال چرم1

32225161کرج،چهار راه طالقانی،طالقانی شمالی،روبروی داروخانه دکتر چلنگر،جنب بانک پاسارگاد%10نمایندگی نایک و آدیداس2

 مجموعه فیلم و عکس و هنرEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه پوشاکEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 



15تا10مزون عروس دنیز3 3448844109035149395، بعد از کسرای شمالی  روبروی کوچه قلمچی ، باالی فروشگاه شیک.کرج ، بلوار موالنا %

15تا10مزون عروس پاریس4 0919600402909128000348.با شماره های روبرو تماس حاصل فرمایید (با تعیین وقت قبلی)جهت سفارش و بازدید حضوری%

73451563309380178549،واحد4 کرج،شاهین ویال،خیابان نهم غربی،برج نور،طبقهMDM20%مزون مادام 5

9013852271واحد هفتم –طبقه سوم  –ساختمان پارسیان  –روبروی اداره گاز  –سه راه حافظیه  –فردیس  –کرج %10مزون پرنا6

 34649211متری گلشهر،بلوار پونه شرقی،جنب نمایندگی ایران رادیاتور،ساختمان سیلور45کرج،%20گیم نت پرشین1

50تا40مجموعه اتاق فرار دارکنس2 0۹33١0١١3٥٥ 0۹١0۸٤۷2۷٦٦،کوی گوهر(امام حسین)کرج،باغستان،انتهای خیابان داریوش،میدان فاطمیه%

50تا30باشگاه ورزش های الکترونیکی تایتان3 0263271884509360394829،برج جهان نما6کرج،سه راه گوهردشت،به سمت میدان سپاه،خیابان ولیعصر%

تخفیف% 50کلیه خدمات  33414248 107 و 105کرج،مهرشهر،بلوار شهرداری،بین خیابان %50مرکز ورزشهای الکترونیک تکاف4

28712636511703پالک  –طبقه همکف  –پاساژ بعثت  –فلکه سوم  –فردیس  – کرج %20بورس لوازم جانبی ، کنسول بازی و خدمات کامپیوتری آلفا1

توضیح تخفیفات در سایت28712636507476پالک  –طبقه همکف  –پاساژ بعثت  –فلکه سوم  –فردیس  –کرج بورس لپ تاپ و قطعات کامپیوتر آلفا2

60232279618واحد  – 11طبقه  –برج طالقانی  –کرج چهار راه طالقانی %20طراحی سایت ایده پردازان نوین البرز3

Oفروشگاه مرکزی فتوحی1 ffe r کاشی،سرامیک،شیرآالت، 90034813568کرج،جاده قزلحصار،میثم دوم،پالک...

2244843 0912 3٤٤0٦٥۷3 ، طبقه همکف352 شرقی ، پالک 10 و 9گوهردشت ، خیابان اصلی ، بین %10گالری پرده پارامیس2

02634243871 14،واحد6متری گلشهر،خیابان پونه شرقی،ساختمان میالد،طبقه45کرج،%20شرکت نوین سازان پویا3

02632402942کرج،طالقانی جنوبی،روبروی بانک سرمایه،جنب نان فانتزی%10دستگیره سهند5

10تا5استودیو معماری فرمینه6 0263449725209124575255کرج،گوهردشت،بلوار موذن،تقاطع رستاخیز،استودیو معماری فُرمینه%

15تا5(مهدی)دکوراسیون دکونار7 348237469128724237،روبروی کاشی فتوحی2کرج،جاده قزلحصار،نبش میثم%

20تا10دفتر خدمات مسافرتی وگردشگری ملل گشت ایرانیان1  02634428196  - 302634428186جهانشهر، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به دارایی روبروی،تاالر نژاد فالح، ساختمان گل رز، طبقه دوم، واحد %

Oخدمات مسافرت هوایی شباهنگ2 ffe r3240170532401388کرج،چهارراه هفت تیر،بلوار بالل،نبش کوچه نادری ، ساختمان مهر

30تا10دفتر مسافرتی و جهانگردی دل آرا پرواز البرز3 10263442666802634454840غربی،مجتمع تجاری میالد،طبقه اول،واحد5کرج،گوهردشت،نبش%

20تا10شرکت بازرگانی اناران طب1 30263226460209196656102،واحد2،طبقه136کرج،چهارراه طالقانی جنوبی،ابتدای خیابان سرو،پالک%

36209000-026کرج،مشکین دشت،انتهای بلوار امام علی%20بازار مبل امام علی1

442331389128881600کرج،هشتگرد،بلوار مدرس،باالتر از میدان امام%10بازار مبل امیران2

09128523218کرج،محمد شهر،بلوار دشت بهشت،روروی ایران خودرو%10مبل نارون3

10تا5کافه شیرینی ضیافت1 53470401809123673863نبش بوستان -بلوار شهرداری-کمالشهر-کرج%

34207049 -   36673100محدوده کل استان البرز را شامل می شود%10قالیشویی بانو1

3457606034576061متری گلشهر45کرج،خیابان بهشتی،بعد از میانجاده،نرسیده به %20تاالر آپادانا1

 3630622009123683425کرج،محمد شهر،بلوار همایون ویال،علی آباد گونه،انتهای خیابان رزمندگان اسالم%10تاالر تشریفاتی پارمیس2

 مجموعه بازی و سرگرمی کودک و نوجوانEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مراجعه نمایید و برای اینکه هر روز بتوانید از EpnaCard.irبرای رویت پذیرندگان جدید و دریافت اطالعات بیشتر درباره پذیرندگانی که در لیست موجود نمیباشند  لطفا به سامانه 

 ما بپیوندیدEpnaCardو اینستاگرام  @EpnaCardبروزترین اطالعات ما با خبر شوید به کانال تلگرام 

 مجموعه خدمات مجالس و گل فروشیEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه خدمات اتومبیل EpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه زیور آالت عینک و ساعتEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه الکترونیک ، کامپیوتر و اینترنتEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه دکوراسیون داخلی و تزیینات ساختمانیEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی EpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه لوازم برقی و خانگیEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه مبلمان و سرویس خواب و صنایع چوبEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه کتاب و لوازم التحریر EpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه خدمات منزل و نظافتEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه قنادی و خشکبارEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 

 مجموعه گردشگری ، تفرحی و هتلEpnaCardلیست تعدادی از پذیرندگان  کارت تخفیف 


