
شهراستاندرصد تخفیف مشتریتلفنآدرسعنوان فعالیتنام صاحب فروشگاهنام فروشگاه

کاشاناصفهان5533646120خیابان امیرکبیر روبروي بانک صادراتباشگاه هاي  ورزشیاحمد پایدارباشگاه ورزشی پایدار

زرین شهراصفهان590315227141010خیابان شیخ بهایی جنب تعویض روغنی صفایی پالک باشگاه هاي  ورزشیباشگاه ورزشی زرین

کاشاناصفهان25535302531خیابان امیرکبیر پاساژ امیرکبیر طبقه منفی سرزمین عجایبمحمد ندافخانه بازي شازده کوچولو

زرین شهراصفهان522238878خیابان امام جنوبی جنب بانک ملتگیم نتفاطمه امامیان ریزيکافی نت قاصدک

مالردالبرز243661911034جاده مالرد منظریه بعد از انبار نفت گلستان استخرحسین جعفرياستخر لوتوس

کرجالبرز33340465025 طبقه 12 واحد 125پالک 333 خیابان 3بخش مهرشهر فاز باشگاه هاي  ورزشیمحمد مهريمجموعه ورزشی ترمه

کرجالبرز9070263341451222 پالک 102مهر شهر بلوار شهرداري انتهاي خیابان باشگاه هاي  ورزشیمحسن صادقیانباشگاه ورزشی تندیس مهرشهر

کرجالبرز3445982022گلستان'خیابان شهید بهشتی بعد از میدان سپاه  جهانشهر کوچه باشگاه هاي  ورزشیساناز آبلوچباشگاه ورزشی بانوان تایتان

کرجالبرز0263353520017متري گلشهر خیابان ارغوان غربی باشگاه میثم 45باشگاه هاي  ورزشیمیثم جهانیباشگاه میثم 

فردیسالبرز0263655367517خیابان بیست و نهم خیابان امام رضا طبقه زیر زمینسرزمین عجایبفاطمه کریمی جوخانه بازي آراد 

ایالمایالم0843333864017خیابان والیت روبروي مسجد والی باشگاه تن تاکباشگاه هاي  ورزشیفالح محمديباشگاه تن تاک 

ارومیهآذربایجان غربی223383664318 متري شهرک فرهنگیان کوچه 32بلوار استخرفرشید رشیدي هشتیباناستخر عرفان

برازجانبوشهر3425021617چهارراه ثبت احوال برج شکوه طبقه دومباشگاه هاي  ورزشیآرش شادمان پورباشگاه بدنسازي انرژي

عسلویهبوشهر3726458515عسلویه خیابان مسجد جامع جنب ساختمان بانک صادراتباشگاه هاي  ورزشیبدر خواجهباشگاه جوان عسلویه

برازجانبوشهر0773423231218شهید شهید چمران چهارراه فراهانچی طبقه فوقانی پاساژ پارسباشگاه هاي  ورزشیشهین کشتکاريباشگاه ورزشی پارسیس

تهرانتهران8841469620-021سبالن شمالی نبش ک بی غم مجموعه ورزشی لیاناستخرپیمان رحمتیمجموعه ورزشی لیان

تهرانتهران107731312328 متري شیرازي، پالک 15حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان استخراسرافیل صمدياستخر افق هالن

تهرانتهران7733197718رسالت خیابان هنگام خیابان نعمت زاده مجموعه ورزشی شهداي شمیران نواستخرمصطفی الهیاستخر ماساژ حمام سنتی شهداي شمیران نو

تهرانتهران885119208 کانتر تورهاي داخلی4 واحد170خیابان شهید بهشتی بعد از چهاراه سهروردي پالک آژانس هواپیمایی و گردشگريمعصومه مردآباديگروه تورهاي ایرانگردي نوین

تهرانتهران113021540340004 طبقه اول واحد Aفلکه اول صادقیه چهارراه خسرو مجتمع تجاري الماس غرب ورودي آژانس هواپیمایی و گردشگريآژانس آرامش سفر ماندگار

تهرانتهران4021442591008 طبقه 407فلکه دوم صادقیه برج گلدیس واحد آژانس هواپیمایی و گردشگريآژانس نگارستان گشت فراسان

تهرانتهران53021889614944میدان فاطمی مرکز خرید پرنیان طبقه سوم واحد آژانس هواپیمایی و گردشگريآژانس آرتین رایا

تهرانتهران203021262328194 واحد 2 طبقه 8بلوار نلسون ماندال جردننرسیده به اتوبان مدرس خیابان مرواریدپالک آژانس هواپیمایی و گردشگريآژانس افق بال فرشتگان

تهرانتهران160889650779خیابان فاطمی نرسیده به سازمان آب پالکبازي هاي کامپیوتريسیدمحمدعلی وزیرياتاق فرار جعبه سیاه

تهرانتهران860857699 طبقه منفی یک19میدان ونک خیابان گاندي شمالی خیابان برادران شریفی پالک باشگاه هاي  ورزشیمجید مظفري مجموعه ورزشی پیشتازان

تهرانتهران4475393026محوطه غربی برج میالد  دفتر زیپ الین و پل معلق برجباشگاه هاي  ورزشیامین هادیانیزیپ الین برج میالد

تهرانتهران2201142411 باشگاه لیو77الهیه خیابان مریم شرقی پالک باشگاه هاي  ورزشیفرهاد علی نژادباشگاه لیو



تهرانتهران45504075718خیابان شهید رجایی، ایستگاه بانک، پالک باشگاه هاي  ورزشیرسول رحیمی الماسباشگاه ورزشی صدف

تهرانتهران2201142411 باشگاه لیو77الهیه خیابان مریم شرقی پالک باشگاه هاي  ورزشیفرهاد علی نژادباشگاه لیو

تهرانتهران4473189713وردآورد میدان دانش باشگاه مطلوبباشگاه هاي  ورزشیناصر مطلوبآموزشگاه خلبانی پاراگالیدینگ مطلوب

تهرانتهران745508339118نازي آباد خیابان پارس پالک باشگاه هاي  ورزشیرسول رحیمی الماسیباشگاه ورزشی مردانه صدف

تهرانتهران42881961851جردن خیابان یزدان پناه پالک باشگاه هاي  ورزشیمحمدرضا گوهريفکرکده 

تهرانتهران76227862377پالک - خیابان هدایت - محله دروس - پاسداران باشگاه هاي  ورزشیآزاده نوازياستدیو فیت اسمارت

تهرانتهران8877494418ونک خیابان والی نژاد باشگاه ونکباشگاه هاي  ورزشیعلی معینیمجموعه تخصصی فیتنس ونک

تهرانتهران11227213379تجریش انتهاي پاساژ سامعی پالک باشگاه هاي  ورزشیشایان قادريخدمات ورزشی شایان

تهرانتهران0912372514225پونک خیابان میرزابابائی خیابان شاهد خیابان آستارکیباشگاه هاي  ورزشیعلی رامشینیباشگاه بیلیارد کالسیک

تهرانتهران2242150125 توچال1ولنجک ایستگاه باشگاه هاي  ورزشیافسانه ساجدي آقاجانی- علی گالب شکر - اکبر رسول زاده کنده سورتمه توچال

تهرانتهران2242150125 توچال سورتمه1ولنجک ایستگاه باشگاه هاي  ورزشیاکبر رسول زاده کنده و علی گالب شکر و افسانه ساجدي آقاجانیسورتمه توچال

تهرانتهران2242150125 تله سیژ توچال1ولنجک ایستگاه باشگاه هاي  ورزشیاکبر رسول زاده کنده و علی گالب شکر و افسانه ساجدي آقاجانیتله سیژ چشمه

تهرانتهران4414530034 قلعه جادویی1انتهاي اتوبان باکري مجتمع ارم سبز شهربازي سرزمین عجایبمهناز میوهقلعه اسرارآمیز

تهرانتهران58609018810میدان صنعت بلوار فرحزادي پاساژ پالتین طبقه سینما و تئاتررعنا روشنیسینما شهرک

تهرانتهران58609018810میدان صنعت بلوار فرحزادي پاساژ پالتین طبقه سینما و تئاتررعنا روشنیسینما شهرک

تهرانتهران58609018810میدان صنعت بلوار فرحزادي پاساژ پالتین طبقه سینما و تئاتررعنا روشنیسینما شهرک

تهرانتهران82613063526ازگل خیابان نوبهار کوچه گلبهار پالک گیم نتبهنام طهرانیانمیز و بازي

اندیشهتهران0216556916110 اندیشه بلوار آزادي روبروي سینماي ساحل مجتمع تجاري نگارستانورودي آبنما3فاز گیم نتحمید نوروزيوي آر کالب

تهرانتهران22888208258میدان هفت تیر مفتح جنوبی بعد از چهارراه سمیه کوچه ثابت پالک هتلابراهیم محموديهتل پامچال

دزفولخوزستان0614227148735متري مقاومت بین خیابان منتظري و حمزه45خیابان بازي هاي کامپیوتريمحمد رضا ابزارهشهر بازي خورشید

دزفولخوزستان0614252556217 بهمن و خیابان ابوریحان22خیابان شریعتی بین باشگاه هاي  ورزشیمحسن حنطوش زادهباشگاه بدنسازي سورنا

امیدیهخوزستان5262610117امیدیه شهرک مطهري خیابان کانال جنب موسیقی بامدادسرزمین عجایبمجتبی شفیعیخانه بازي فسقلی ها

شیرازفارس071322634224میدان اطلسی روبروي هتل اطلسی آژانس هواپیمایی ریتونآژانس هواپیمایی و گردشگريسهیال ثابت سروستانیریتون گشت گیتی

الرفارس5272525010المرد خیابان بسیج اس ام اس موبایلبازي هاي کامپیوتريصادق امینیاس ام اس موبایل 

شیرازفارس3649314326 ستارخان انتهاي کوچه سمت راست17پل ستارخان کوچه بازي هاي کامپیوتريمحمدسعید کرمی نیافروشگاه هیت کالب

شیرازفارس071322811908بین فلکه اطلسی و چهارراه حافظیه روبروي بانک رفاه باشگاه پیمانباشگاه هاي  ورزشینادر نوروزيباشگاه ورزشی پیمان 

شیرازفارس3226247817چهارراه حافظیه روبروي کارواش فریدونی باشگاه برسامباشگاه هاي  ورزشیعاطفه ناديباشگاه ورزشی برسام

شیرازفارس5245240823گراش باوار سپاه جنب مدرسه سعادت ساختمان سعادت واحد زیرزمینباشگاه هاي  ورزشیمحمود آراستهباشگاه ورزشی امپراطور 

شیرازفارس0713831060110چهارراه تحویلی به طرف فلکه ارتش جنب قنادي شهرزادباشگاه هاي  ورزشی باشگاه مدرسه فوتبال خلیج فارس 



شیرازفارس3274214922 پارک هاشمی7بلوار عدالت کوچه سرزمین عجایبمحسن آدوسشهربازي بوستان هاشمی

بیرمفارس3274214922 پارک هاشمی7بلوار عدالت کوچه سرزمین عجایبمحسن آدوسشهربازي بوستان هاشمی

شیرازفارس343732466626چهارراه فضیلت نبش کوچه سرزمین عجایبالهام مراديخانه بازي کودک

شیرازفارس071322887068بلوار جمهوري کوچه چهارم کافی نت نوینگیم نتمحسن فقیهیکافی نت نوین

شیرازفارس3224396510خیابان فردوسی کوچه یکم انتهاي کوچه هتل قوامهتلحسن ابراهیمیهتل قوام

قزوینقزوین20283337266120بلوار سعادت خیابان سرتک پردیس دوازده پالک باشگاه هاي  ورزشیمنیره رفیعی آتانیباشگاه ورزشی اکتیو

قمقم16329330608 فروشگاه 124 پالک 4بلوار امین جنب کوچه بازي هاي کامپیوتريعلی شیرازي زاده16فروشگاه محصوالت فرهنگی 

قمقم1273285655515صفا شهر بعد از مسجد الزهرا پالکباشگاه هاي  ورزشیعلی اصغر احدي نیاباشگاه فینال

قمقم3293807120 باشگاه ایلیا2بلوار امین انتهاي جمهوري باشگاه هاي  ورزشیوحید شاکريباشگاه ایلیا

قمقم3880443113 باشگاه آموزشی  بدنسازي عصر ورزش24نبش توحید باشگاه هاي  ورزشیمرضیه احمديباشگاه بانوان عصر ورزش

قمقم150253778666844خیابان آذر کوچه شماره باشگاه هاي  ورزشیاستخر مریم

قمقم3291873830 متري کودک  روبروي پارک مجتمع فرهنگی ورزشی انقالب خانه بازي رها20خیابان صدوقی سرزمین عجایبناصر منتظريخانه بازي رها

قمقم211377308718 پالک 15 و 13دورشهر بین کوچه هاي گیم نتسید محمود رضويگیم نت شمشاد

قمقم22/10213784901117بلوار شهید منتظري نبش کوچه هتلهتل مهسان

قمقم22/10253784901117بلوار شهید منتظري نبش کوچه هتلهتل مهسان 

قمقم22/10253784901117بلوار شهید منتظري نبش کچه هتلهتل مهسان 

کرمانکرمان403432811730 ، الله شمالی ، الله 2کرمان ، الغدیر ، غدیر استخرآرش صالحیاستخر اشکان

کرمانکرمان3282070329-استخر کاوه  14بلوارجمهوري کوچه هوانیروز کوچه استخرمهین  سعیدباشگاه ورزشی

کرمانکرمان3275594919چهارراه کار سالن استخراستخرناصر باقرياستخر تالش

کرمانشاهکرمانشاه3724809131خیابان فردوسی باالتر از سینما آزاديباشگاه هاي  ورزشیستار نوفرجام(مردانه)باشگاه ورزشی ساالر

کرمانشاهکرمانشاه3724808831خیابان فردوسی باالتر از سینما آزاديباشگاه هاي  ورزشیستاره نوفرجام(زنانه)باشگاه ورزشی ساالر

گچساران کهگیلویه و بویراحمد0743232262626 جنوبی فروشگاه سیتی سنتر4کوي کارکنان دولت نبش کوي سرزمین عجایبسپهدار علیزاده کله گانشهربازي سیتی سنتر 

یاسوجکهگیلویه و بویراحمد3322459917خیابان مطهري حد فاصل هفت تیر و میدان جانبازانهتلرسول اکبريهتل ارم یاسوج

گرگانگلستان3241177722ابتداي هزار پیچ آبدرمانی طالییهاستخرعلی زاهديآبدرمانی طالییه

کاللهگلستان073540022422روستاي تمرقره قوزي خیابان فراغی کوچه امان محمد قره قوزيهتلترکمن اولکام

رشتگیالن3336556030چهارراه حشمت اول بیابانیاستخرمحمد جواد عبداللهیاریکه گیالنیان

رشتگیالن3338301330بلوار دورازه الکان پل طالشان ورودي دوم شهرک مسکن مهراستخرعلی ملولاستخر آبسار

رشتگیالن3372159317 موسسه یوگا نداي مهر11 پالک 132گلسار کاکتوس خیابان باشگاه هاي  ورزشیسیده فروغ مهرانباشگاه یوگا نداي مهر

رشتگیالن0133358450031فلکه جهاد باشگاه ورزشی یزدانباشگاه هاي  ورزشیرضا یزدان پرستمجموعه ورزشی یزدان 



بندرانزلیگیالن013445517938بندرانزلی خیابان پاسداران اولین بن بست بعد از هتل سبالن انتهاي کوچهباشگاه هاي  ورزشیسارا اسداهلل پورباشگاه ورزشی سرو

بندرانزلیگیالن0134454532210بندرانزلی، خیابان مفتح جنوبیسینما و تئاترمهدي پرسائیویدئو کلوپ مهتاب

ازنالرستان0664342926033 متري حافظ16 خیابان 2فاز استخرحیدر فناییاستخر شهید فنایی 

ساريمازندران3311453013خیابان فرهنگ روبروي اداره کل ورزش و جواناناستخراستخر معراجاستخر معراج

بابلمازندران3233474115خیابان بابل کلینیک بعد از بیمارستان فروشگاه سپهربازي هاي کامپیوتريسپهر توکلفروشگاه لوازم کامپیوتري سپهر

نکامازندران347340325خیابن انقالب خیابان علمیه میدان الله مجتمع تجاري الله خدمات کامپیوتري نوولبازي هاي کامپیوتريعلیرضا کاظمیفروشگاه خدمات کامپیوتري نوول

بابلمازندران313232016730 و 33کمربندي غربی بین توحید باشگاه هاي  ورزشیدرسا درویشیمجمموعه سالمتی انرژي

قائم شهرمازندران4204489717میدان جانبازان کیلومتر ا محور سازيسرزمین عجایبافشین شاه ویسیپارک شادي هانا 

ساريمازندران0113388595710سورک میدان امام خمینیگیم نتکافی نت یعقوب زاده 

تنکابنمازندران0115426243027باغ جهان-  متر بعد از دانشگاه شفق200جاده نشتارود به عباس آباد مهمانسراخانه مسافر باغ جهان

قائم شهرمازندران420440238قائمشهر میدان جانبازانهتلمحسن اسماعیلیهتل ماسوله

تنکابنمازندران0115434211031دو هزار روستاي برسه روبروي خانه بهداشتهتلحبیب اله حسین بیگیاقامتگاه بومگردي چام و چاشت 

همدانهمدان3821563623انتهاي سعیدیه باالتر از مدرسه عالمه حلی استخر شهداي غواصاستخرمیثم رنجبراستخر شهداي غواص

همدانهمدان50813825509013آرامگاه بوعلی  کوچه جنب شهرداري  مجتمع آبادگران  طبقه اول واحد آژانس هواپیمایی و گردشگريسجاد آروانهموسسه گردشگري مهر ماندگار 

همدانهمدان363822664320خیابان سعیدیه باال کوچه محمدیه پالک باشگاه هاي  ورزشیسحر اردالنیباشگاه امروزي 

همدانهمدان3837234618خیابان مهدیه خیابان بهنام جوباشگاه هاي  ورزشیشعبان بابائیانپادرا 

همدانهمدان3823224336سعیدیه باال مجموعه ورزشی شهید شمسی پور خانه کاراتهباشگاه هاي  ورزشیبهرام قمريخانه کاراته شوتوکان

همدانهمدان23838686627همدان بلوار بعثت کوچه زرگران مجموعه آبشار ستارگانباشگاه هاي  ورزشیمنیره حبیبی پورمجموعه ورزشی ستارگان 

همدانهمدان813252791030همدان،خیابان تختی، کوچه تعزیراتباشگاه هاي  ورزشیطیبه مریانجیباشگاه ورزشی جهان

همدانهمدان3838082227بلوار ارم  روبروي هتل آزاديسرزمین عجایبسید حمیدرضا بطحاییشهربازي رنگین کمان

همدانهمدان3838082227بلوار ارم  روبروي هتل آزاديسرزمین عجایبسید حمیدرضا بطحاییشهربازي رنگین کمان

همدانهمدان0813252234422همدان خیابن بوعلی پایینسینما و تئاترسعید شرفیسینما قدس

همدانهمدان0813422251113همدان میدان فلسطین ابتداي بلوار فلسطینهتلمنصور شعبانیهتل خاتم  

یزدیزد3721576718میدان شهداي محراب بعد از تره بار جنب ساختمان زینباشگاه هاي  ورزشیروح اله فخرالساعه پینت بال سلحشور 

یزدیزد372220998 پارک طبعیت گردي شباهنگ20بلوار دهه فجر سه راه شهرک مشاغل کیلومتر پارک و مراکز تفریحیمجید مهدوي نیاپارک طبیعت گردي شباهنگ

یزدیزد372220998 پارک طبعیت گردي شباهنگ20بلوار دهه فجر سه راه شهرک مشاغل کیلومتر پارک و مراکز تفریحیمجید مهدوي نیاپارک طبیعت گردي شباهنگ


