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قیمت خرید  
 [caption/]کارتن اسباب کشی

  

در حال فعالیت فروش می باشد  ...و  کارتنچی یک مرکز فروش کارتن اسباب کشی ھم می باشد کھ در تھران و البرز . 

 .بصورت تلفنی و اینترنتی و حضور قابل انجام است  خدمات فروش انالین کارتنچی

مشاوره در انتخاب کارتن اسباب کشی مناسب تخصص ماست و در این زمینھ دانش پرسنل و تجھیزات مورد نیاز را 
 .داریم

با سابقھ بیش از نیم قرن خود  زیر نظر نمایندگی بسیار فعال خود بھ نام کارتن سازی پارس شایان ذکر است کھ کارتنچی
 .بھ فروش کارتن مشغول است

 .از این رو کارتنچی در تھران و البرز با استفاده از تجھیزات خود تجربھ دانش و سابقھ مورد نیاز را دارد

بھ ارمغان بیاورید  آسایش و اطمینان خاطر  با انتخاب ما برای خرید کارتن اسباب کشی ،جابجایی خود را در . 
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فروشگاه کارتن  
 [caption/]خالی ھروی

کاالھای تولیدی و یا (کارتن اسباب کشی بدان معناست کھ می شودجعبھ ھای مقوایی برای بستھ بندی انواع کاال 
 .(خدماتی

کشی در فصول مختلف سال اسباب  

تا در این   افراد تمایل پیدا کنند  قیمت واحد ھای مسکونی در فصل زمستان موجب شده است، تابھ دلیل پایین بودن 
کشی البتھ اسباب. کشی را انجام دھند فصل اسباب  

ھای  ھای حمل بار نیز قیمت شرکت  ھای حمل بار کمتری شود؛بھ این علت کھ در فصل زمستان باعث شده ھزینھ
دارندنسبت بھ سایر فصول سال   کمتری . 

  

  

  

 کارتن اسباب کشی در دیباجی
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width="454"] کارتن  
 [caption/]فروشی ارزان

) فروش کارتن و کارتن اسباب کشی ساخت با قیمت مناسب و با کیفیت باال) کارتنچی ھای آماده کارتنچی کارتن    

منازل و ادارات می باشد سباب کشیا در کارتن یکی از معمول ترین کاربردھای.در سایز ھای متنوع موجود می باشد  . 

  

 
  

  

 ارتباط با فروش کارتن اسباب کشی



 

آماده ھستند کھ   و در تھران البرز برای مشاوره در این زمینھ  کارشناسان فروش کارتن در تمامی ساعات شبانھ روز
ساعتھ بھ شما ارائھ کنند ٢۴پشتیبانی و مشاوره  . 

بھ صورت زیر است کھ یا با دفتر مرکزی و یا مستقیما ) ن اسباب کشیفروش کارت(شماره تماس و تلفن کارتن فروشی
 .با مدیر فروش کارتن اسباب کشی می توانید در ارتباط باشید

. 

 09108468080 :مدیرترابری

 026 37311080 :دفتر 
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کارتن اسباب  
 [caption/]کشی حمل بار

انجام می دھد در زمینھ و تولید کارتن و   سال است فعالیت فروش ٢٠از آنجا کھ فروش کارتن اسباب کشی ما بیش از 
قوایی با بیش از نیم قرن سابقھ می باشدجعبھ ھای م  . 

 :کلمات جستجو شده در موتور جستجو برای فروش کارتن اسباب کشی

 کارتن اسباب کشی-1

 کارتن اسباب کشی در شوش -2

 سفارش انالین کارتن  -3

 خرید اینترنتی کارتن -4

 کارتن حمل اثاثیھ -5

 خرید کارتن -6

 سفارش آنالین جعبھ مقوایی-7

 سفارش کارتن تعداد کم -8

  

لھ کارتن اسباب کشیمقا pdf دانلود  

. 

 


