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Sigorta Hizmetleriخدمات التأمین

ÖZSERNEO

تسهیل کافة املعامالت الورقیة وتوفیر
وقت األعضاء يف إصدار بوالص التأمین من

خالل خبراء الشرکة.

SA
LE Sağlık Hizmetleriالخدمات الصحیة

DEVA
HASTANESİ

حسم خاص یلع کافة
الخدمات الطبیة يف املشفی

٢٥٪* عدى الحاالت الخاصة.

SA
LE Kahve satış yeriبن وضیافة

بن العلبي

حسم خاص یلع جمیع
أنواع القهوة

* فقط يف فرعنا املتواجد يف منطقة
‘بین افالر قرب حدیقة الفستق‘.

٪١٥
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Hotelالخدمات الفندقیة

GREEN PARK

أسعار خاصة وحسومات
لإلعضاء وبتلبیة طلبات

الزائرین يف عدة والیات 
داخل الجمهوریة الترکیة

أسعار خاصة وحسومات 
وتلبیة طلبات الزائرین 

عند الوصول وعند وقت
املغادرة DİVAN

٪٣٠

Tatlıالحلویات

KOÇAK

حسم خاص یلع جمیع
أنواع الحلویات.

FISTIKZADE

حسم خاص یلع جمیع
١٥٪أنواع الحلویات

٪١٠

 KÜŞLEME
KEBAPHAN

حسم خاص یلع جمیع
أنواع الحلویات باإلضافة

لخدمة خاصة وضیافة لألعضاء
عند الحجز املسبق

٪٢٠

KOÇAK
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Eğitim Hizmetleriالخدمات التعلیمیة

DEVA
OKULLARI

حسم خاص یلع الئحة
تسجیل الطالب يف املدرسة

ولکافة األعمار

مدارس اإلبداع
الدولیة

حسم خاص یلع الئحة
تسجیل الطالب يف املدرسة

٪٣٠

٪٢٥

İdari Hizmetlerالخدمات اإلداریة

CIHAN PATENT

حسم خاص یلع کافة
خدمات تسجیل العالمات
٢٥٪التجاریة يف ترکیا وخارجها

Restoranlarاملطاعم

BİŞİRİCİ

خدمة خاصة وضیافة لألعضاء
عند الحجز املسبق
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İletişim hizmetleriخدمة االتصاالت

TÜRK
TELEKOM

حسم یلع أسعار خطوط
الهواتف بأنواعها ویلع

٣٠٪األرقام الخاصة للشرکات

Yakıt istasyonuمحطات الوقود

7 KITA
 حسم یلع أسعار البنزین

٧٪والغاز
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Reklamدعایة وإعالن

١٥٪کوالیتي

Hotelالخدمات الفندقیة

 Shimall

أسعار خاصة وحسومات
لإلعضاء وبتلبیة طلبات

الزائرین 

Teymur

أسعار خاصة وحسومات 
وتلبیة طلبات الزائرین 

عند الوصول وعند وقت
املغادرة

٪٣٠

٪٣٠

ARENA HOTEL
أسعار خاصة وحسومات
لإلعضاء وبتلبیة طلبات

٣٠٪الزائرین

SA
LE su arıtma أجهزة تنقیة میاه

Duru Su Arıtma

حسم خاص یلع کافة
٢٠٪أجهزة تنقیة املیاه

حسم یلع جمیع خدمات املیدیا
"تصمیم جرافیك ,مونتاج وتصویر

موشن جرافیك ,برمجة مواقع
وتطبیقات موبایل
تسویق الکتروني"

November: 2022
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