
 

 شرکت آرام نگارین کاسپین

 و الهیجان لیست مراکز شهر بندرانزلی

 تخفیف آدرس صنف نام فروشگاه ردیف

 کیمیا  .1
و  کلینیک پوست

 زیبایی کیمیا
 %30تا10 14و 13واحد  4الهیجان میدان حشمت ساختمان کیمیا طبقه 

 %15 23بندرانزلی غازیان میدان ماال خیابان معلم کوچه سوم پالک  آموزشگاه زبان آریان پور  .2

 %10 39فومن میدان پاسداران خیابان ابوذر پال  آموزشگاه موسیقی کرنا  .3

 %10تا5 27اشرفیه خیابان امام مجتمع تجاری پارادایس پالکآستانه  بوتیک زنانه ماهک  .4

 %15تا10 60بندرانزلی خیابان سپه پاساژ پارادایس طبقه دوم پالک بوتیک زنانه ماسوگالری  .5

 بوتیک زنانه کرشمه  .6
 سپه.بعد از مسجد جامع ابانی.خی:بندر انزل1شعبه 

 سپه ابانیخ ی.ابتدای: بندر انزل2 شعبه
5% 

 %15تا10 35بندرانزلی غازیان مجتمع تجاری ساحل و سپهر پالک  زنانهبوتیک  الی  .7

8.  
جامعه برند 

 های ایده

پوشاک زنانه و 

 مردانه
 %10 20منطقه آزاد نزلی.مجتمع برند سنتر.واحد

 %10 انزلی خیابان مطهری چهارراه آخر خط خیابان شهدای شمالی پرده سرا حریر سپید  .9

 بندرانزلی خیابان مطهری جنب بازار کاسپین پوشاک اسپرت پارمیس  .10
الی 10

20% 

 %10 11الهیجان خیابان تربیت معلم نبش تربیت معلم پوشاک زنانه پوشاک دلبر  .11

 نیک اندیش  .12
تولید و پخش 

 پوشاک اسپرت
 %20تا 5 بندرانزلی بشمن روبروی ایران خودرو

 دیبا  .13
گالری شال و 

 روسری
 %10 40سپهر طبقه اول پالکبندرانزلی غازیان مجتمع ساحل و 

 تیروژ  .14
لوازم آرایشی و 

 بهداشتی
  بندرانزلی خیابان مطهری پاساژ درنا 

 %15تا5 الهیجان میدان جانبازان ابتدای خیابان سلمان فارسی جنب پارک خدمات کامپیوتری تارا سیستم  .15

16.  
پرده حریر  

 سپید
 پرده فروشی

خیابان  شهدا   بندر انزلی.خیابان مطهری،چهارراه  آخر  خط،

 شمالی
10% 



 %10الی  5 بندرانزلی خیابان مظلوم روبروی هایپرمارکت ایرانیان دکوراسیون داخلی داتیس  .17

 %10تا 5 بندرانزلی کوی واحدی جنب بنیاد شهید دکوراسیون داخلی آدلر  .18

 15 بندرانزلی غازیان روبروی آتشنشانی کوچه سنایی رستوران یارماشاهلل  .19

 %20تا15 ساختمان مروارید طبقه اول 14الهیجان شیشه گران بهشتی  لباس عروس مزون بانوکا  .20

 %15تا5 16الهیجان خیابان کاشف شرقی کوچه  سالن زیبایی سایه  .21

 %10تا5 13الهیجان بلوار امام رضا نبش گلستان  پوشاک بانوان تولیکا  .22

 سالن زیبایی ایده  .23
خوش پسند بندرانزلی خیابان مطهری ایستگاه تیمورکوچه 

 ، طبقه چهارم12ساختمان طاها
30% 

 سالن زیبایی مریم حسینی  .24
بندرانزلی غازیان خیابان پمپ باد باالی امالک ایرانیان داخل 

 بن بست درب دوم زنگ اول
 %30تا 10

 %30تا10 بندرانزلی غازیانپمپ بنزین ساختمان پارس سالن زیبایی لحظه  .25

 %30تا10 .نبش فرعی سوم6خزر. کوچه  الهیجان..خیابان سالن زیبایی گیلدا  .26

 %30تا10 13الهیجان شیشه گران بهشتی سالن زیبایی روشا  .27

28.  
نی نی سرای 

 برسام
 %5 بندرانزلی خیابان سپه پشت بانک سینا پاساژ آیدین سیسمونی

 شال و روسری برازنده  .29
 (1)شعبه 310منطقه آزاد انزلی مجتمع ونوس الین دریا غرفه 

 (2)شعبه 463انزلی مجتمع ونوس طبقه اول الین پرین غرفه منطقه آزاد 
 

10% 

 %3 الهیجان خیابان شهید کریمی طالفروشی آریان  .30

 %15 بندرانزلی خیابان مطهری روبروی بانک کشاورزی عینک پارسا  .31

 %3 17آبان ساختمان ایرانیان واحد  22الهیجان خیابان  فرش دستبافت گیجیک  .32

33.  
قصر فرش 

 الهیجان
 %12تا5 الهیجان بلوار امام رضا بین گلستان هشتم و دهم فروشگاه فرش

 %10 37الهیجان بلوار امام رضا نبش گلستان  فروشگاه مبلمان امیرخان  .34

35.  
المپیک و 

 ملوان اسپرت
 %7 بندرانزلی خیابان مطهری باالتر از خانه معلم فروشگاه ورزشی



 25 26کوچه ساسان پالکبندرانزلی خیابان مطهری  فیزیوتراپی کیان  .36

 %10 نواب ابانیخ یواحد یکو یبندرانزل کاالی خواب رمانتیک  .37

 %10تا5 1207منطقه آزاد انزلی مجتمع ستاره شمال  غرفه  کتونی اورجینال اورجینال  .38

 مرکز لیزر لیزر  .39
(ی)فدائ09357281866شماره تماس:; جانیاله  

 lahijan_leyzer_clinic:نستاگرامیا آدرس
10% 

40.  
دکتر سحر 

 جوادی
 کلینیک زیبایی

 )پوست ، مو و زیبایی(

  5ن میدان حشمت ساختمان کیمیا طبقهالهیجا

 422225434تلفن تماس:
 %30تا  10

41.  
کلینیک 

 زیبایی آراد
 %15تا  5 18نبش بن ست-خیابان کاشف شرقی-الهیجان کلینیک زیبایی

 %7 طبیعی جنب موسسه نورفومن خیابن امام روبروی منابع  بوتیک بانوان کافه لباس  .42

 لبخند  .43
کلینیک 

 دندانپزشکی
 %10تا5 فومن.خیابان شهدا.کوچه داروخانه شبانه روزی

 %30تا  15 331پالک  1منطقه آزاد مجتمع ونوس موج  کیف و کفش آدینه  .44

 %10تا7 الهیجان میدان کاشف السلطنه بسمت میدان معلم گالری ساختمانی دانژه  .45

 ایزدیار  .46
 گالری طالی

 ایزدیار
 %5 بندرانزلی خیابان سپه روبروی بانک صادرات

 %6تا 3 الهیجان خیابان شهید کریمی نبش کوچه برق گالری طالی آیسا آیسا  .47

 %10الی  5 47بندرانزلی خیابان سپه پاساژ پارادایس طبقه اول پالک  لباس زیر زنانه آنیل  .48

 ماهک  .49
لباس زیرمردانه و 

 زنانه
%10تا 5 52پالک  سیپارادا یامام مجتمع تجار ابانیخ هیآستانه اشرف  

50.  
 

 یملود

لوازم خانه و 

 آشپزخانه

 (1بندانزلی بعداز پل روبروی اداره پست )شعبه 

بندرانزلی غازیان چهارراه امام زاده خیابان آذربایجان روبروی ایستگاه 

 (2)شعبه تاکسی

 

10% 

 بازرگانی تنها  .51
لوازم خانه و 

 آشپزخانه
 %5 108و258و 62انزلی مجتمع ونوس غرفه منطقه آزاد 

 %7 یواحد یکوبندرانزلی خیابان نواب  مبلمان پاریز  .52

 حاجت زاده  .53
مبلمان و کاالی 

 خواب
 %5تا  بندرانزلی کوی واحدی خیابان نواب



 پدیده  .54
مبلمان و لوازم 

 خانگی
 %10 بندرانزلی خیابان مطهری روبروی آموزش و پرورش

 %20 بندرانزلی خیابان مطهری جنب بانک مسکن موهای زائدلیزر  مرکز پارمین  .55

56.  
دکتر مهرزاد 

 عمویی
 متخصص داخلی

 4بندرانزلی خیابان مطهری ساختمان پزشکان درنا طبقه 

 44548952شماره مطب:
10% 

57.  
پوست زیبا 

 انزلی
 %15 بندرانزلی خیابان مطهری پشت سالن انصاری مراقبت پوستی

58.  
کلینیک 

 آفرودیت

زیبایی و مرکز 

 پوست و لیزر

بندرانزلی خیابان مطهری جنب بانک تجارت کوچه اجاقی 

 زاده ساختمان فدک طبقه اول

 09220294725 شماره :

 

 %30تا10

 %10 09033466403.شماره تماس: بندرانزلی  مرکز ماساژ ماساژ آذین  .59

 


