
 

 

 بسمه تعالی

 

مشاوره  نهیدر زم جربهت سال ۱۸از  شیهنر هفتم با ب ینو آوا شیدایپ یینمایرساند شرکت س یبا احترام به استحضار م

 لیبخصوص افغانستان عراق ، ارب هیهمسا یو کشور ها رانیدر ا یونیزیتلو یزهایو ساخت ت یطیمح غاتیو اجرا تبل

 یو خارج یمعتبر داخل یاز شرکتها یادیبا تعداد ز یهمکار زمان موفق به نیدر طول ا داردیعراق با افتخار اعالم م

 .است دهیگرد ،هستند  غاتیکه معتقد به تبل

 :برد نام لیذ یداخل یاز شرکتها توانیم میبا آنها شده ا یکه مفتخر به همکار یمعتبر یجمله شرکت ها از

 کایصباح پالود و بالت ،یرضو یلبن یها وردهآفر

 دستکش پریل النیتاژ پاکسان ، پس ، و دستکش گ ییگلرنگ، پودر لباسشو ییظرف شو عیما

 رب مژگان ، رب هدیه، رب سکه ،رب قرمز  ما،ی، رب نورس، رب ن لنددرب  ماز،یخرم ،رب تا رب

 ماکارون ایآر ،شمس آذر و آذر شمس ، زر ماکارون سان ماکارون  یماکارون

 جام عسل و کلوچه کیک،ام ج تیسکویب ، ستاک تیسکویاحمد ،ب یچا

 محصوالت لینا ، آیدین ، آدامس بایودنت ، مربای شانا ، شکالت آیسودا ، شکالت آیدین

 چیپس الو ی، نوشابه باجیکا ، نوشیدنی باجیکا ، نوشیدنی ماجو ، آب میوه ساندیس

 و مربای عطایی ، مربای شانا

 امرسان ، تجهیزات پزشکی نیامش  کولر جهان افروز ، ایران شرق ، مشهد دوام و

 گروه کارخانجات مینو )تافی و ...(

 صنایع غذایی نوبر ) برند نوبر و سپینود (

 خامه التکا ، رب به رخ 



 

 

 : با کارخانه جات بزرگ کشور افغانستان یافتخار همکار نیهمچن

 ، یپارت ی، انرژ Hit ی. انرژ یکوال، زالل موفق . اتک انرژ ریسوپر کوال پام مانند

 ناز پسیمهرناز،چ کینازک یل یبرند ل ایدن یهر شرکت

 تایمانا اسنک ب پسیبرادران مهمند چ شرکت

 نیبرند آب انار سان شا ییکوال رضا ایآر یکمپان

 جام تونیروغن ز یجام یکمپان

 تک مزه یتک مرد نام برند بالشت شرکت

 لسگلکسوس،آب انار  یلکسوس برند انرژ یکمپان

 ادالنیشربت آلتونسا در پودر

 صحت ایو آر یصحت برند مبارک ایآر یکمپان

 میرا داشته ا کشک نسیم گوهر زاد برند شامپو زعفران و لیخل یکمپان

 

را جهت  خود یآمادگ دهیمجرب و آموزش د یاز گروه یریو با بهره گ یراستا ما با توجه به تجربه کاف نیا در

از  یبرخ دنیبه د لیتما در صورت نیو همچن میداریاعالم م یو شهر یونیزیتلو یزرهایانواع ت یمشاوره و اجرا

 .دییشرکت مراجعه فرما تیبه سا دیتوانینمونه کارها م

 با تشکر                                                                                                             

 مدیریت شرکت سینمایی                                                                                                           

 پیدایش نو آوای هنر هفتم                                                                                                            

  حسن کول آبادی                                                                                                              


