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 ،محترم اتاق بازرگانی ایران و آلمان اعضای

تمامی  از درصد  15ه خفیف ویژتاتاق میتوانند با  اعضایآپت اسپرت، مدیران و پرسنل  تبا شرک Members4Members  طی توافق پروژه 

 بهره مند شوند: انقالب باشگاهدر مزایای زیر 

 شرح اماکن طرف قرارداد

 عضو جدید ثیت نام عضویت مجموعه انقالب

 تمدید تمدید عضویت مجموعه انقالب

 تمام روز کارت استخر آقایان

 تمام روز کارت استخر بانوان

 نیم ساعت تیر اندازی

 یک ساعت بولینگ

 یک ساعت آموزش تنیس

 یک ساعت آموزش تنیس دو نفره

 یک ساعت روز-زمین تنیس

 یک ساعت روز-سرپوشیده-زمین تنیس

VIP یک ساعت ماساژ آقایان 

 یک ساعت ماساژ ریلکسی آقایان

 یک ساعت ماساژ سوئدی آقایان

 یک ساعت ماساژ ریلکسی بانوان

 یک ساعت بانوانماساژ الغری 

 یک ساعت ماساژ سنگ داغ بانوان

 یک ساعت ماساژ روغن داغ بانوان

 یک ساعت ماساژ سر و صورت بانوان

 یک ساعت ماساژ پا بانوان
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 خصوصی گروهی / بدنسازی بانوان

 گروهی / خصوصی بدنسازی بانوان

fight box 35دقیقه 

 

پر شده و همراه با مدارک زیر ایمیل شود. مدارک  4صفحه در صورتی که عضو جدید باشگاه انقالب هستید، فرم عضویت در 

 :الزم شامل

 :آدرس ایمیل f_ziaee@dihk.co.ir 

 :فرم عضویت باید پر شود +اسکن کارت ملی + اسکن شناسنامه +یه قطعه عکس + فیش پرداختی عضو جدید 

  شماره عضویت قدیم + فیش پرداختی+ کپی کارت ملی + شماره موبایل :تمدید 

 به نام ناصر صدری  5022291041546605شماره کارت برای پرداخت عضویت ) فقط عضویت، تمدیدی و عضو جدید (: 

 هزار تومان 670درصد تخفیف:  15تمدید عضویت با   مبلغ  

  دریافت کارت  -  هزار تومن ) هزینه جسم کارت جدید( 16+ هزار تومان  670درصد تخفیف:  15مبلغ عضو جدید با
 عضویت جدید از دفتر تنیس آپت 

  شماره تماس:  -دفتر تنیس آپت – 6و  5آدرس باشگاه آپت: باشگاه ورزشی انقالب، اواسط بلوار اصلی، بین زمین تنیس
 104و  103داخلی  26216325

  تماس حاصل فرمایید. 81331904فیش ایمیل شده و برای دریافت کارت با شماره  بعد از پرداختی 

  ین کارت میتوانید از تمامی الزم به ذکر است عالوه بر کارت باشگاه انقالب کارت دیگری به شما داده خواهد شد که با ا
 استفاده کنید.پارکینگ درصد تخفیف +  15خدمات با 
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