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(با ما در مناقصات برنده باشید)

بیش از  00111شرکت در سراسر ایران مشترک این اطالعات هستند
شما می توانید از کلیه اخبار مناقصه ها و مزایده و استعالم ها سراسر کشور مطلع شوید.
مرکز فرآوری اطالعات پارس نماد داده ها به عنوان بزرگترین پایگاه اطالع رسانی اخبار مناقصات و مزایدات کل کشور در
راستای آئین نامه قانون برگزاری مناقصات کشور با چندین سال تجربه (شانزده سال) و با در اختیار داشتن گروهی بزرگ (521
نفر) از افراد متخصص و برجسته ،در اجرای نظام مستندسازی و اطالع رسانی صحیح ،کامل و با ارزش مناقصه ها و مزایده ها و
استعالم ها (خریدها و فروش ها) در سراسر کشورفعالیت دارد که به شکل تخصصی و دسته بندی شده اخبار را به صورت روزانه

دراختیار شما قرار می دهد .پایگاه مناقصات پارس نماد داده ها ،تنها پایگاه اطالع رسانی مورد تایید سازمانهای معتبر می باشد.

چ گونگی اشتراک و استفاده از خدمات این مرکز و توضیحات مرتبط با آن به شرح زیر می باشد:

ارسال روزانه اخبار مناقصه ها یا مزایده ها و استعالم ها به صورت دسته بندی صنفی (نهایتاً  4گروه کاری مرتبط )
از طریق سایت

یکساله  551.111تومان

از طریق ایمیل و سایت

یکساله  091.111تومان

بهترین روش دریافت اطالعات به لحاظ سرعت دسترسی ،قابلیت تفکیک استانی و یا سرچ
کلمه تخصصی و دانلود کل اخبار مناقصه ها یا مزایده ها روزانه به صورت یکجا با قابلیت پرینت
یک یا کل آگهی ها و کمترین هزینه عضویت /اشتراک
اطالعات درخواستی به صورت روزانه به ایمیل مورد نظر شما ارسال می شود .

ارسال روزانه اخبار قوانین و اجراییه های اقتصادی و تجاری

از طریق سایت

از طریق ایمیل و سایت

یکساله  041.111تومان

یکساله  051.111تومان

(ما نخستین مرکز اطالع رسانی هستیم که اسناد مناقصه ها یا مزایده ها رااز سراسر نقاط ایران در کمتر از  04ساعت و با حداقل هزینه تهیه و یا ارسال می کنیم)
( برای دریافت تعرفه اسناد با کارشناس مربوطه و یا بخش اسناد این مرکز تماس حاصل فرمائید ).
هدیه

استفاده از اپلیکیشن برای دریافت مناقصه یا مزایده (در صورت درخواست)

هدیه

عضویت در کانال تلگرام

هدیه

بدون هزینه شما می توانید کلیه نمایشگاههای سراسر دنیا را 3ماه زودتر مطلع شوید.

هدیه بدون هزینه شما را از تاریخ برگزاری کلیه نمایشگاههای داخلی سراسر کشور مطلع می سازیم.
هدیه

بد ون هزینه آگهی های خرید و فروش (مناقصه و مزایده) شما را به اطالع شرکتهای معتبر می رسانیم.

هدیه

بدون هزینه قیمت ارز ،سکه ،طال را در اختیارتان قرار می دهیم.
کارشناس فروش:

جوایز اشتراک

