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بان ها آغاز يد و نصب انواع مختلف سا

ن مرز يلکرده و خالق اياز هوش و استعداد جوانان تحص

ا يروز دن يدانش و تکنولوژ يساز يبان موفق به بوم

. ن مدعاستير در کشور گواه ان باياول 

انواع محصوالت در زمره پر سابقه  ،دستگاه

غات يتبلجهت  يمتعدد يبان تا کنون با شرکت ها

هد  درميك،صباح، دوکا، طراوت، سوني،

ن ضامن ي، بهترماان يمشتر يباال ست بلند

ت يم از ساياز شما تقاضا دار

غات برندها و محصوالت يگسترش تبل 

                                                                      ./  

  .باشد ينه برق، مورد استقبال فروشگاهها م

  .ت استيا قابل روئ

  .رنگ و با وضوح باال،را داراست

  .ي تبليغاتي  فعاليت مي نمايدها باني

 را بانيسا ديتول و ساخت در ياديبن رات

 محصوالتشان شناساندن بهتر جهت ها سازمان

 محصوالت دادن نشان شتريب و بهتر جهت

بانیران سایا  

 

You Will Be Seen Better

با ما بھتر دیده شوید”
 

د و نصب انواع مختلف ساي،تول ينه طراحيت خود را در زميفعال ١٣٦٠بان از سال 

از هوش و استعداد جوانان تحص يريموســــسه توانسته است با بهره گ

بان موفق به بوميران سايموسسه ا .ن صنعت در کشور باشد

 يبرا" بان يژه سايو يدنده برق" که اختراع. ن صنعت در کشور شده است

دستگاه هزار ١٠٠ش از يد ، نصب و اجراء بي، توليم که با طراح

بان تا کنون با شرکت هايران سايموسسه ا. ميشو ين صنعت محسوب م

سوني،، سامسونگ،يال ج همراه اول،رانسل، يا از جمله

ست بلنديل   .نموده است يهمکار... و  klassno،ك

از شما تقاضا دار. باشد ي،صداقت و تعهد ما م يمدار

iransayehban.www( ياز برايدن فرموده و در صورت نيد 

/.                                                                      ديري، با ما تماس بگييو بازو يكالسكه ا يها

   :يغاتيتبل يبانهايسا

  .دارد يغاتيتبل يلبوردها و تابلوهاينسبت به ب يار كمتر

  .باشد يات و پرداخت عوارض م

نه برق، مورد استقبال فروشگاهها ميبودن در فصول سرد وگرم سال و نداشتن هز

ا قابل روئيباز و بسته ،از تمام زوا ير مسطح در حالتهاياز ساختار غ

رنگ و با وضوح باال،را داراست ٤تال را بصورت يجين و چاپ ديلك اسكر

يسا مختلف انواع نصب و ديتول ،يطراح نهيزم در سالهاست ،

راتييتغ يتکنولوژ شرفتيپ و قيسال در راتييتغ با همگام 

سازمان و ها شرکت به يداخل ديتول حفظ بر ديتاک با و است 

 

جهت شما  با يهمکار آماده  مانهيصم "ديشو دهيد بهتر ما با" 

  . باشد يم شما ،خدمات و كسب و كار

                                  

  

Better By Us 

با ما بھتر دیده شوید  ” 

  :يمعرف 

بان از سال يران سايموسسه ا

موســــسه توانسته است با بهره گن يا. نموده است

ن صنعت در کشور باشديشتاز ايو بوم پ

ن صنعت در کشور شده استيا

م که با طراحيکن يافتخار م

ن صنعت محسوب مين ها در ايتر

از جمله   بانيسا يرو

كيالكتر ميهد، زع

مدار يت،مشتريفيک

com.iransayehban(ما

هابانيسا يرو  شرکت

سا ياياز مزا يبرخ  

ار كمترينه بسيهز             -

ات و پرداخت عوارض ميمعاف از مال             -

بودن در فصول سرد وگرم سال و نداشتن هز يل كاربرديبدل             -

از ساختار غ يبا بهره مند             -

لك اسكريت چاپ سيقابل             -

   :درباره ما

،بانيسا رانياموسسه 

 بانيسا رانيا شرکت

 داشته نظر مد همواره

  . است نموده کمک

 شعار با بانيسا رانيا

،خدمات و كسب و كار
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بانیران سایا  
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  جنب هايپر ماركت 

بانیران سایا  
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