






شرکت مطبخ 1

علیرضامهدیان مدیرعامل:        

زمینه فعالیت:   تجهیزات کافى شاپ

آدرس :             خیابان پنج آذر نبش کوچه 8 فروشگاه مطبخ

تلفن:09132262641



شرکت سپاهان نوبهاران بیسکوییت نکیسا 2

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

فهیمه واعظ شوشترى

09132693091

تولید کننده انواع  بیسکوییت با طعم هاى مختلف 

اصفهان شهرك صنعتى جى  خیابان دهم فرعى سوم پالك46



شرکت دانه هاى سبز پازتاك 3

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

تلفن:09131310484   

داوود حبیب الهى

رستو فراورى قهوه

اصفهان خیابان طیب ساختمان مهتاب 8



قهوه تلخ دلپذیر هانى کافه 4

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

هانى فرهودى

فروش قهوه

تهران خیابان سعادت اباد بلوار پاکنژاد خیابان مطهرى پالك 26

09127120238



شکالت آدلیا 5

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

اصفهان شیخ طوسى غربى کوچه 41پالك 66

09131161782

ناهید گوهریان

تولید شکالت6  



شرکت اکو استار 6

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

تهران پا منار  رو به روبانک سپه پالك 146 واحد 104

09121237478

امیر حاجى مالحسینى

تولید کننده لیوان کاغذى دو جداره و سه جداره و اقالم کاغذى وقنادي



دنیاى فرش 7

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09131183249:تلفن

حسین سالم

فرش

اصفهان رو به روى سیتى سنتر دنیاى فرش



شرکت گلدن کاپ 8

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

تلفن:   09120883087 

مهدى رضایى و محمدرضا حیدرى

 تولید لیوان کاغذى دوجداره و پک یک بار مصرف بیرون بر کافه رستوران 

 تهران بازار بزرگ خیابان پامنار کوچه حق پرست پالك8  واحد1 



فروشگاه آنالین مستر کافى 9

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

خیابان کاوه خیابان ابوریحان

09130298739

فرشاد عبدى یزدان

فروش انالین قهوه



شرکت پدیده دیناوند( نوشیدنى داینامین) 10

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

خیابان باهنر بعد از خیابان عالقه مندان به سمت پل 25 آبان جنب اتو سرویس باهنر  دفتر فروش مشاهیر

ن جمشید عدالتیا

نوشیدنى

09130829219



شرکت شهد اقدون طعام 11

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

تهران على آباد شهرك صنعتى پایتخت بلوار صنوس نسترن 11پالك 7

09121793906

عادلیان محمد رضا 

انجام کلیه فعالیت هاى مجاز تجارى و اقتصادى اعم از سرمایه گذارى و بازرگانى و …بسته بندى غذایى



شرکت مواد غذایى و شکالت سازى تچرا 12

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

شیراز شهرك صنعتى ملوس جان خیابان اطلسى فرعى 3

تولید مواد غذایى و شکالت و فراورده هاى کاکائویى

09177109101

جواد عابدى



شرکت کورون 13

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09121384357:تلفن

مجید غنى پور

ساخت دستگاه رست قهوه

کرج شهرك صنعتى اشتهارد قطعه3405 



قهوه گلوریزه 14

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09130003688:تلفن

داوود مجملى

کننده قهوه تولید

اصفهان خیابان کهندژ ابتداى صمدیه لباف فروشگاه مجملى



شرکت برشته کارى قهوه کینگدام 15

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

طالبى

09139896070

تولید قهو ه

اصفهان خیابان آلخجند ساختمان ادارى  مارکینگ  طبقه5 



 شرکت صبوح تالش چهلستون ایران سرما

:

:تلفن

کوهپایه خیاالن چهارم آخر خیابان ایران سرما

09131170045

محمدحسین بهاردوست

تولید یخچال رستورانی و تریا درسایزهاو مدل هاي مختلف

مدیرعامل: 

زمینه فعالیت:  

آدرس 

16 



 شرکت تجهیزات غذایی کیان تکنیک پارسیان

:

09134265767:تلفن

آقا داوودي

کننده تجهیزات آشپزخانه،صنعتی  

اصفهان ابتداي وحید جنب پمپ بنزین کوچه 11 جنب مجتمع کاج

مدیرعامل: 

زمینه فعالیت: 

آدرس

17



شرکت مهندسی فراتکنیک 18

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

اصفهان چهارراه آپادانا جنب پمپ بنزین ساختمان93 طبقه اول

091387008

ي  امیرطاهر

 نرم افزار حسابداري و تجهیزات الکترونیکی کافه و رستوران



19

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09133257838:تلفن

برآن جنوبى پیله وران رو به رو اتو گالرى شجاعى

مسعود فاتحى

خرید و فروش و تولید لواز اسپرسو

شرکت خدمات اسپرسو ماشین



شرکت بازرگانى برادران صفرى 20

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

تلفن:  09339746436 

محمد حسین صفرى

قهوه و لوازم جانبى کافه

شیراز شهرك صنعتى بزرگ میدان پنجم بلوار پژوهش شمالى



شرکت عقیق تجارت گلشن 21

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

مشتاق اول خیابان ابوالحسن اصفهانى پالك 43 زنگ همکف

شرکت بازرگانى

09131052628

ایمان گلشنى منش



شرکت توس شکن خراسان 22

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

تلفن

مشهد پیامبر اعظم 101 پالك 38

اب سید جواد جذ

تولید اسیاب صنعتى

09157071270



شرکت آب هاى نگین زرد کوه کوهرنگ 23

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09131000321:تلفن

مصطفى امین الرعایا

      تولید پخش خرید و فروش و توزیع اب معدنى و نوشیدنى هاى مجاز. صادرات و واردات کاالهاى مجار بازرگانى

چهار محال بختیارى شهرستان کوهرنگ  روستاى دیمر شهرك تخصصى بسته بندى اب کوهرنگ



شرکت بازرگانى سامپور مهر _ناتاوست شیمى 24

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09123396017:تلفن

ر ایمان نیک پو

واردات کلیه کاالهاى مجاز تولید انواع شوینده صنعتى

تهران خیابان بهار شیراز  بین کوچه جاللى و لواسانى پالك 37 واحد 104



سفارت بلوى 25

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09126940167:تلفن

خانم سینر رومیما گودالوپه پرز راموس

نمایندگى سیاسى توریسم و گردشگرى

تهران سعادت اباد خیابان قره تپه پالك 79 طبقه دوم



شرکت شیرین ارم سبنا 26

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

فرزاد جمشیدیان

تولید انواع بیسکوییت کوکى ویفر

 اصفهان شهرك صنعتى تیران  خیابان ششم پالك 71

09133185852



شرکت تجهیزات تجهیزات گاز سو 27

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

حسام حاج کاظم کاشانى

09123027834

تولید کننده تجهیزات اشپز خانه صنعتى

تهران خیابان شهید بهشتى خیابان احمد تو حید کوچه 1. پالك 1 ط 2



شرکت مبلمان پاندا 28

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

مشهد شهرك صنعتى کالت

سید عباس قاسمى

تولید کننده تخصص میز و صندلى  هتل و رستوران

09151002115



شرکت صنایع غذایى اریا فودان 29

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

سعادت اباد بلوار سعد غربى خیابان ریاضى  کوچه بعار سوم پالك 46 طبقه همکف

09121133720

کمال شیمى فرد

تولید کننده نان صنعتى



شرکت پازل 30

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

ولى عصر خیابان فروغى کوچه هادى پالك 10

مرتضى هاشمى

09141312128

تصفیه اب خانگى صنعتى



شرکت آرکا الکترونیک 31

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

مهندس کریمى

09134310960

 طراحى و تولید و دستگاه هاى صنعتى لوازم صنعتى



شرکت پوران پودر سپاهان (اترا) 32

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

شهرك صنعتى سروش فاز یک پالك 13

09133112883

یوسفى

صنایع غذایى پودر شربت پودر بستنى 



شرکت تهران سرد 33

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09121217453:تلفن

جناب آقاى حسین فیض اسکویى

و تجهیزات کافى شاپ تولید کننده تجهیزات آشپز خانه صنعتى 

تهران خیابان جمهورى نرسیده به پل حافظ جنب پارکینگ وزارت بهداشت پالك583



شرکت توسعه و تجارت پارس کافى 34

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09131085951:تلفن

جالل فتحعلى تولید

 تولید در زمینه قهوه و مشتقات وارد کننده و نماینده انحصارى مارك لنسر

خیابان سروش نبش کوچه10



ونوش کافى 35

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

نصراهللا بیاتمحمود نظرى

فراورى و بسته بندى قهوه

 اصفهان نجف اباد منتظرى شمالى

09136405409



آموزشگاه صنایعغذایى شاتوت 36

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

مهرنوش عظیمى انارکى

09131142847

آموزش

اپادانا دوم رو به رو بن بست آبان پالك 09طبقه 3



شرکت صنایع غذایى بناوان 37

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

 تلفن : 09131213708

ابراهیم خان احمدى

 تولید محصوالت غذایى

شهرك صنعتى سروش بادران فاز یک پالك 1/3



شرکت تندیس طالیى بلداجى 38

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09131154260:تلفن

اسماعیل تقیان

شیر تولید محصوالت غذایى گز شربتهاى گیاهى 

چهار محال بختیارى بروجن  بلداجى شهرك صنعتى خیابان دوم



شرکت مهرسام (قهوه حال و هوا ) 39

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09129780370:تلفن

مهرسام

و تجهیزات قهوه ساخت 

اراك  کیلومتر 5 اتوبان اراك -قم حاجى اباد



شرکت  (باچاد) ایلیا خوشه هاى طالیى اسپادانا 40

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

وحید شرفى

09131314219

پخش مواد غذایى

نجف آباد خیابان 71 شهریور پالك 271 طبقه همکف



شرکت محبوب شهد پرنا 41

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09127104150:تلفن

حسین یاقچیان

تولید کننده قهوه پودر نوشیدنى و شکالت

تهران اتوبان امام رضا شهرك قنعتى عباس اباد بلوار ابن سینا کوى 64 پالك 9291



شرکت فیلم  هاى بسته بندى البرز 42

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09125823351:تلفن

مقصود میرزایى

الیه پلى النین تولید فیلم هاى چند 

قزوین شهرك صنعتى لیا خیابان پژوهش نبش خیابان اشتغال



شرکت تاپاك 43

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

راحله کیوانفر

فروش تجهیزات و ظروف کافى شاپ رستوران  هتل

اصفهان خیابان رباط مقابل کالنترى 31 نبش کوچه 23

09136030843



دانش پژوهان 44

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

جزي

09137863110

آموزش 

خیابان چهارباغ باال کوچه باغ زرشک 12



شرکت فنى مهندسى بارنى (مسجدى) 45

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09133082734:تلفن

مسجدى

تولید کننده ماهیتابه قابلمه

خیابان بسیج کوچه ورزشگاه کوى سپاهان



لى آرتى کافى 46

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

قاسم براتى

09125695922

اکسسورى قهوه تولید انواع اکسسورى هاى قهوه و قهوه ساز

کرج  بلوار اسکویى



بى آرتى کافى 47

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09125695922:تلفن

قاسم براتى

پاکسسورى قهوه تولید انواع اکسسورى هاى قهوه و قهوه ساز

کرج  بلوار اسکویى



شرکت گروه صنعتى رویال 48

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

ته زنیل آباد کوچه 44  تشک رویال

09127590214

مصطفى روزگار

کاالى خواب



شرکت مهندسى پویندگان 49

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09132509051:تلفن

ناظر زاده حمید رضا 

طراحى و ساخت ماشین االت صنعتى شیرینى شکال ت

فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه 7 واحد 407



شرکت آزگارد کافى 50

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09144086042:تلفن

محمد پورى امیر حسین دین 

فرآورى و بسته بندى  قهوه و محصوالت پودرى

تبریز الهیه خیابان ظفر کوى ظفر اول پالك 91



شرکت آیسان خاور میانه کاال 51

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

تهران ولنجک خیابان 31 خیابان ساسان پالك 33 طبقه چهارم واحد 43

09122838913/02122434393

صالح ترکش 

واردات دانه قهوه و فروش دستگاه آسیاب



شرکت کانون آگهى و تبلیغات سایه به سایه 52

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

03132349574/09213383542:تلفن

امیرحسین قرآنى

طراحى چاپ و بسته بندى جعبه سازى فست فود رستوران و کافه قنادى

اصفهان شیخ بهایى روبه رو آتش نشانى ساختمان اکسین طبقه 5



گروه صنعتى یوکا تولید کننده آسیاب و قهوه 53

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09133151128:تلفن

جواد احمدى 

تولید آسیاب و قهوه

اصفهان شهرك صنعتى دولت اباد خیابان بهارستان 46



شرکت صنایع دقیق 54

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09133171247/03136603468:تلفن

مسعود فتاحى

تجهیزات کافى شاپ

اصفهان سمت خیابان گلستان ابتداى سجاد صنایع دقیق



c4c قهوه 55

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

سید مسعود میر فندرسکیان

09131087728

قهوه خا م تهیه و توزیع 

 اصفهان خیابان میر دامادرو به رو کوچه 73



قهوه صوفى 56

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

09133677805:تلفن

کسرى سعید بخش

 تهیه و توزیع قهوه و تجهیزات کافى شاپ

 اصفهان چهار راه وفایى مسجد سید قهوه صوفى



کانون تبلیغات پاسارگاد 57

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

افشین پور ابراهیم

09131152868

بندى مواد غذایى چاپ و بسته 

اصفهان سى و سه پل  ابتداى خیابان چهار باغ باالمجتمع باران طبقه اول واحد 2



 58                                    گروه پیش گام نمایندگى دستگاه هاى سیمولى و ویکتورى

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

 اصفهان خیابان حمزه شمالى بین کوچه 36 و 73 پ40

09133685418

محمد روستا زاده

 فروش و خدمات پس از فروش ماشین االت قهوه



شرکت پژواك سپاهان 59

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

–

اصفهان چهار راه توحید مجتمع نگین طبقه دوم واحد 223

سارا رجب زاده

 نرم افزار هاى رستورانى و تجهیزات فروشگاهى

09130919773



شرکت آریا قهوه و تجهیز براز مان 60

:مدیرعامل

:زمینه فعالیت

:آدرس 

:تلفن

شادى صالبت

تولید قهوه و مشتقات

خیابان مطهرى کوچه مجد الدین طباطبایى بن بست افشین پالك 58

09132045830



شرکت چوبینکس 61

:آدرس 

:تلفن

اصفهان اصغر اباد بلوار انقالب بین کوچه 21و 41

مدیرعامل: مهرداد قربانى

زمینه فعالیت: ظروف و تجهیزات هتل رستوران کافى شاپ

09133376063



شرکت کسب و کار بیست 62

:آدرس 

:تلفن

اصفهان میدان جمهورى جنب بانک مسکن مجتمع نگین واحد 21

مدیرعامل: محمد حسین اسد الهى 

زمینه فعالیت: تجهیزات فروشگاهى و ادارى

09133388992



گروه فنى مهندسى رفرنس 63

:آدرس 

:تلفن

خیابان امام خمینى بعد از پارك قلمستان کوچه مادى فردان پالك 24

مدیرعامل: ایمان زاده احمدى

زمینه فعالیت: تولید کننده تجهیزات هتل کافه رستوران

09134747687



آشپز خانه حسام 64

:آدرس 

:تلفن

اصفهان خیابان امام خمینى سه راه ملک شهر نبش خیابان بهارستان تجهیزات اشپز خانه حسام

مدیرعامل: حسام کاظمى

 زمینه فعالیت: تجهیزات آشپز خانه

09133014683



شرکت فرتاك دانه بایگان 65

:آدرس 

:تلفن

خیابان پروین خیابان شیخ طوسى شرقى خیابان عبدالحسین زرین کوب ساختمان نقش جهان طبقه همکف قهوه سالیز

کریمى مدیرعامل: ابراهیم 

زمینه فعالیت : فراورى و بسته بندى قهوه

09131260455



شرکت پخش دانه قهوه الدیوان 66

:آدرس 

:تلفن

آبادان احود اباد خیابان 31 فرعى خیابان 31 اصلى

خالدى مدیرعامل: على 

زمینه فعالیت: تولید کننده تجهیزات کافى شاپ

091356591554



شرکت بازرگانى قهوه درخشان اسپادانا 67

:آدرس 

:تلفن

اصفهان شهرك صنعتى کمشچه خیابان حافظ غربى

مدیرعامل: میثم درخشانیان

زمینه فعالیت: تولید کننده قهوه و مشتقات تجهیزات کافى شاپو ماشین االت نوشیدنى

09133175416



شرکت اسیاب قهوه ارغوان 68

:آدرس 

:تلفن

اصفهان پل تمدن ابتداى خزایى گاراج سعدى تولیدى ارغوان

مدیرعامل: امیررجبى

زمینه فعالیت: تولید اسیاب قهوه

09130147100



شرکت قهوه گستر رها 69

:آدرس 

:تلفن

اصفهان نجف اباد شهرك صنعتى حاجى اباد

مدیرعامل: میالد محمدى

زمینه فعالیت:تولید کننده قهوه و مشتقات نمایندگى انحصارى

09120984145/09131336026



عطر بارگلو 70

:آدرس 

:تلفن

اصفهان سیتى سنتر  طبقه همکف ورودى 3

مدیرعامل: فرید اخوان خرازیان

 زمینه فعالیت: خشبو کننده محیط عطر

09373499972



71                                               شرکت صادراتى فرآورده هاى شرق میانه

:آدرس 

:تلفن

تهران. خیابان ولى عصر نرسیده به پارك وى کوچه ترکش دود پالك 9

_

مدیرعامل: احمد رضا فرش چیا ن 

 زمینه فعالیت: واردکننده تولید کننده

09127389518



شرکت شاران 72

:آدرس 

:تلفن

اصفهان نجف آباد خیابان منتظرى جنوبى خیابان نظام الملک  جنب ورزشگاه تختى

مدیرعامل: منا مرتضوى

زمینه فعالیت:تولید و فرآورى قهوه و محصوالت قهوه

09131332494



بن رستر 73

:آدرس 

:تلفن

تهران مرکز خرید پاالدیوم برج جنوبى طبقه 7 واحد 733

حمیده اخوندى مدیرعامل: خانم 

زمینه فعالیت:فراورى قهوه رست تجهیزات و ماشین االت مربوطه

09120346246/09101118808



شرکت آیناز ماکو(قهوه ماگوش) 74

:آدرس 

:تلفن

استان آذر بایجان غربى-منطقه آزاد ماکو شهرك صنعتى شماره 1

مدیرعامل:هادى یوسفى ماکوئى

زمینه فعالیت:تولید انواع نوشیدنى بر پایه  قهوه شکالت و چایى

09141623110



گروه صنعتى آبکو 75

:آدرس 

:تلفن

کرج مهرشهر  بلوار امام خمینى برج قائم طبقه 4

مدیرعامل: حمیدرضا کالنترى

زمینه فعالیت:تولید دستگاه آب شیرین کن

09120934961



آموزشگاه صنایع غذایى شاتوت 76 

:آدرس 

:تلفن

اپادانا دوم رو به رو بن بست آبان پالك 09طبقه 3

مدیرعامل: مهرنوش عظیمى انارکى 

زمینه فعالیت: آموزش

09131142847



شرکت گروه فنى مهندسى آیتا صنعت 77           

:آدرس 

:تلفن

پل تمدن خیابان معراج ابتداى خیابان زرین کوب

مدیرعامل: مهندس خدایى

زمینه فعالیت: تعمیرات و طراحى و تولید بردو دستگاه اسپرسو ساز

09134338323



شرکت یکتا پخش نقش جهان 78

:آدرس 

:تلفن

ابتداى خیابان اصفهانى بعد از دانشگاه پیام نور قبل چهار راه ناربین کوچه گلخانه 88

مدیرعامل: حمید ظهورى پو ر

 زمینه فعالیت :مواد غذایى شکال ت

09131035447



شرکت اواکادو 79

:آدرس 

:تلفن

خ چهار باغ پایین حدفاصل درواز دولت و تختى کوچه 11 مجتمع مهر پالك 02

مدیرعامل: بهروز فدایى

زمینه فعالیت:تولید کننده پک هاى نوشیدنى  و قهوه و اکسسورى هاى دکورى کافى شاپ

09128975767



شرکت مجله تخصصى قهوه دان 80

:آدرس 

:تلفن

خیابان پاسداران کوچه 3 پالك39 

مدیرعامل: ناهید جهانگیر

زمینه فعالیت: تنها مجله ى تخصصى  صنعت قهوه در کشور

09139012581



شرکت دیبا اکترونیک صبا(آرمید) 81

:آدرس 

:تلفن

هشت بهشت غربى حدفاصل چهار راه ملک و نشاط -کوچه8 اولین کوچه سمت چپ

مدیرعامل: فریبا زارع

زمینه فهالیت :تجهیزات اتوماسیون فروشگاهى

09127599100



شرکت شعله سازان 82

:آدرس 

:تلفن

مبارزان فرعى پنجم کوچه گلستان

مدیرعامل: زینعلى

زمینه فعالیت : تجهیزات آشپزخانه صنعتى

09132001620



شرکت پیش فرد 83

:آدرس 

:تلفن

خیابان هشت بهشت شرقى نرسیده به چهار راه الهور نبش غذاى کیان ساختمان صدر  طبقه دوم

مدیرعامل: على رفیعى

زمینه فعالیت : رسانه

09140313207



شرکت تاج فر 84

:آدرس 

:تلفن

امام خمینى خیابان 12 بهمن پالك 11

09131112608

مدیر عامل :     مرتضى رجبى

زمینه فعالیت:   تولید فر قنادى شیرینى پزى خانگى وصنعتى



فر قنادى شریفى 85

:آدرس 

:تلفن

خیابان امام خمینى جنب هتل باران خیابان 12بهمن فر ممناز شریفى

مدیرعامل: شریفى 

زمینه فعالیت: فر قنادى

09131183222



گز معراج 86

:آدرس 

:تلفن

اصفهان سى و سه پل ابتدا چهارباغ باال نبش مجتمع کوثر واحد 259

مدیرعامل:در دشتى

زمینه فعالیت : گز

09133106335




