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ززی سالم  هموطن ع
از اینکه وقت گذاشتید ویرای آشنایی بیشتر نسخه رایگان دو بخش اول،  راهنمای آپارتمان 
وویال از مجموعه پرونده سالمت فنی خانه بان را جهت بررسی وتهیه مطالعه مینماییی، از 

شما بی نهایت سپاسگزاریم .
وخوشحالیم و تبریک میگوییم، که قصد دارید به جمع خانه بانی ها بپیوندید.

هدف ما فروش یک کتاب معمولی نیست .

تالش داریم، فرهنگ نگهداری پیشگیرانه واستفاده درست از امکانات وتجهیزات سرپناه 
خود را با مدیریت وکاهش هزینها و افزایش راندمان وطول عمر امکانات را همراه با امنیت 

وآسایش خود وخانواده مان را بین ایرانیان گسترش دهیم .

در این راستا شما هم میتوانید، یاریمان کنید تا در حد توان مسئولیت پزیر باشیم وبدون 
خود  زندگی  برای  بهتری  جای  را  ایران  تا  برداریم،  قدم  مسئولی،خودمان  هیچ  از  انتظار 

وفرزندانمان کنیم.

روابط عمومی 

لطفًا قبل از دیدن ادامه نسخه این چند خط را مطالعه کنید.

منتظر شنیدن وخواندن نظرات ،پیشنهادات سازنده شما هستیم.

info@khanehban.ir*  پست الکترونیکی :
9903  2842  021* تلفن سراسری :   

5350   640  0902* پشتیبانی وشبکه های اجتماعی : 

سپاسگزاریم



































































ُلپ کالم

ابزاری میخرید که در هر خانه ای نیاز است !
سندی مهمتر از سند مالکیت! زیراحافظ جان ومال شماست...

دستیار برنامه ریزی،مدیریت وثبت سوابق در نگهداری خانه شما است.
*
*

شما کتاب نمی خرید  !!

و ارزشهای مهم  دیگر...

 که صدها برابر بیشتر از قیمت آن است  وتا در آن

 موقعیت قرار نگیریم متوجه نمی شویم



 باسپاس فراوان از شما

همراه  عزیز:

که  میگوییم  تبریک  شما  وبه  وخوشحالیم  سپاسگزاریم  نهایت  بی  شما  انتخاب  از 
جزء تعداد محدودی ازهموطنانی هستید که به فکر برنامه ریزی ،مدیریت ونگهداری 
بهتروبیشتر  استفاده  تا ضمن  هستند،  خود  منزل  وامکانات  تجهیزات  از  پیشگیرانه 

باعث کاهش هزینه ها وخسارات مالی وجانی در خانه وخانواده  خود شوند .

امور خیریه  بان صرف  درآمدهای خانه  بدهیم که 10درصد  به شما  را هم  این خبر 
میگردد وشما هم جزءخیرین خانه بان شده اید .

ایجاد فرهنگ نگهداری  یا کتاب نیست، هدف ما  بان فروش یک جزوه  هدف خانه 
شما  جانبه  همه  همکاری  به  ونیاز  کمتراست  هزینه  با  بیشتر  واستفاده  پیشگیرانه 

عزیزان دارد.

چند تقاضای کوچک از شما داریم .

ذیل  نشانی  به  را  بهتر شدن محصوالت وخدمات  برای  را  وپیشنهادات سازنده خود  انتقادات   *
ارسال نمایید.

* اگراثر فوق وخدمات دیگر ما را مفید دانستید به دوستان وآشنایان خود معرفی کنید.
*عضو ویژه خبرنامه خانه بان شوید تا خبرها وپیشنهادات جدید رابه اطالع شما برسانیم.
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