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 با درود فراوان

  Youna international Town ) (     :معرفی مجموعه

در  Youna international Town ونا مجموعه ي ئت مديره هلدينگ يونا دستور ساخت با تاييد و تصويب اعضاء هي - 

اقدام سريع  هستند طبق وظايف نسبت به اين موضوعتمام مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در ايران صادر و مديران هلدينگ موظف 

  نمايند.

  شرح فعاليت و زمينه کاری:

  ( تحت ليسانس شرکت ها و موسسات بين الملی با استاندارد بين المللی). آموزش مديران و پرسنل مورد نياز :

–متخصصين  –مترجمين  –اداری  –تری ساعته کليه خدمات دف 24بصورت  Youna international Town )  ( در  - 

  .متقاضيان داخلی و خارجی ميباشدمت در خد باش بصورت آماده –کارشناسان  –مشاوران 

ميباشد و اين افتخار  قيمت ها اولين شرط اين هلدينگ ميباشد در تمام موارد همکاری قيمت های هلدينگ يونا غير قابل رقابت - 

 هلدينگ يونا است.

ساعته موضوع قيمت ها  24% با فاکتور همراه بوده و بازرسين هلدينگ 100فروش  -توليد  -تمام موارد کاری اعم از خدماتی  - 

  را در کنترل خود دارند.

برای توليد مشترک با برند های معتبر و مهيا نمودن خدمات الزمه برای کليه پرسنل اعم از  سهولت  ايجاد رسالت اصلی در مورد - 

 خارجی ويا داخلی.

محصوالت و ... ) که در مناطق  -ساخت قسمت هائ ( کاالها  -B.   مونتاژ -A . مشارکت با خارجی ها شامل مراحل ذيل خواهد بود - 

 -استفاده از امکانات داخلی و ساخت ( کاالها   - Cآزاد و ويژه اقتصادی تحت ليسانس برند خارجی امکان آن فراهم شده باشد. 

 رانتی و خدمات پس از فروش.محصوالت و ... ) در داخل کشور و مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با برند بين المللی و تامين گا

صادرات   سپس نياز داخل کشور ودر مرحله اول  تامين  محصوالت و ... )  داخلی با استاندارد بين المللی و -برند سازی ( کاالها  - 

 محصوالت و ...) به صورت برند  به کشورهای خارجی که از قبل بازار مربوطه مهيا گرديده است. -( کاالها 
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و  نفره   50 – 40 – 30 – 24 – 18 – 12سالن های جلسات از  -روف گاردن  –متل  –هتل  –دفاتر  –يشگاه ها عالوه بر نما - 

سالن های مونتاژ  –کارگاه ها به مساحت مورد نياز  –انبار های خصوصی و عمومی  –سينما  –تاتر  –سالن اجالس و آمفی تاتر 

 بود. اضيان خواهدو سالن های خاص در خدمت متق

  در داخل و خارج کشور:   Youna international Town ونا رابطه يونا گاردن ها با مجموعه ي

و تامين نياز و  به متقاضيان همکاری و خريد از محصوالت توليد شده توسط برند های هلدينگ يونا  %100 رانتیابرای دادن گ - 

در ايران و کشورهای همسايه پيش بينی شده است تا خريدار و  يونا گاردن 10.000تعداد احداث گارانتی های پس از فروش 

 محصوالت و ...) و گارانتی و خدمات پس از فروش را نداشته باشد. -مصرف کننده هيچگونه نگرانی از اصل بودن  ( کاالها 

 



   
________________________________________________________________________________________________  

Date: 10.08.1399 
No: 200.655                                            ( Youna International Town )  

________________________________________________________________________________________________  

 

www.silkroadstar.com                      Email: silkroadstarsit@gmail.com 
 

Telegram: 00 98 912 346 48 44   Phone : 00 98 ( 021 ) 26 64 28 90  & 26 64 20 13 
 

P.O.Box: 16765 - 666 Tehran Iran 

  به نام خداوند جان و خرد

In God we trustIn God we trustIn God we trustIn God we trust    

  

   

HelloHelloHelloHello, , , , MMMMy wishy wishy wishy wish    isisisis    Construction of allConstruction of allConstruction of allConstruction of all, , , , Youna International Town Youna International Town Youna International Town Youna International Town ––––    YoYoYoYouna una una una MotelsMotelsMotelsMotels    ----YounaYounaYounaYouna    GardensGardensGardensGardens    In free In free In free In free 
zoneszoneszoneszones    ----    sssspecial economicpecial economicpecial economicpecial economic    zones zones zones zones ––––ccccitiesitiesitiesities    & Town in Iran, & Town in Iran, & Town in Iran, & Town in Iran, PleasePleasePleasePlease HHHHelp meelp meelp meelp me....    
    
Best Regards            Secretary General                  Best Regards            Secretary General                  Best Regards            Secretary General                  Best Regards            Secretary General                  Dr. TajeriDr. TajeriDr. TajeriDr. Tajeri 
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