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 ارسال گل به ایران | ارسال گل و هدیه به ایران 
 .می توانید با ارسال گل، احساس   عشق   و   محبت ، قدردانی  و یا همدردی  خود را به سادگی به عزیزانتان در ایران   ابراز کنید  انگور  با گل   فروشی   آنالین 

ان خارج از  تیم مجرب انگور با بکارگیری توان تخصصی خود در زمینه تجارت الکترونیک و بازار فروش گل داخل ایران، امکانی را فراهم نموده تا هموطن
در   ارسال   گل   به  ایران  کشور بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن  )از  انتخاب  گل  تا   تحویل   در  ایران(  عزیزانشان  را در  ایران غافلگیر کنند. کافی است  از بخ ش 

و … مورد     ، دسته  گل ، باکس   گل ،  تاج   گل www.anguor.comوبسایت  انگور  با  توجه به  بودجه  و سلیقه  خود  از تنوع  بی  نظیر محصوالت موجود در وب سایت 
نظر خود را انتخاب کرده و هزینه آن را با انواع کارت های بین المللی، پی   پال  و یا حتی از طریق صرافی های اروپایی و امریکایی و یا بانک های ایرانی )کارت  

ن حاصل کنید که تیم انگور سفارش ثبت شده را در تاریخ و زمان دلخواه و در هر کجای ایران که باشد به  های عضو شتاب( پرداخت نمایید. همچنین اطمینا
 .دست گیرنده خواهد رساند 

 حتی   با   یک   شاخه  گل   هم   می   توان   دلی   را   گلستان   کرد 

 

 ارسال  گل   به   ایرا ن 

 Send Flower To Iran 
vip flower iran 

ن خرید و سفارش اینترنتی گل و هدیه در سراسر ایرا   
( ارسال گل و هدیه در تاریخ و ساعت مورد نظر شما به ایران )تمام شهرستان ها  
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 .گل فروشی آنالین انگور با کمال میل آماده خدمت رسانی به شما عزیزان و همراهان گرامی است
 …ارسال گل مناسبت های همچون  ولنتاین  ،  روز   مادر ،  تبریک   تولد  و

 شماره   تماس   مشاوره   قبل   از   خرید   :  .
 

00989104198492   |  00989026637172   | 00447582307123 

. 

 

 

  خرید اینترنتی دسته  گل| سفارش آنالین با  قیمت ارزان و  ارسال به سراسر  ایران

 
تیم   انگور  مفتخر   .امروزه با وجود  ترافیک های سنگین و شلوغی های روزمره تمایل به سفارش آنالین گل و یا خرید به صورت اینترنتی افزایش یافته است 

ید  دهد. با خر  است با نازل ترین قیمت از میان شاداب ترین و باطراوت ترین گل های شاخه بریده جدید ترین طرح های دسته گل را برای همراهانش ارائه
امکان خرید آسان و سریع از میان متنوع ترین طرح های روز در کمترین زمان ممکن و با باالترین کیفیت برای شما   اینترنتی دسته  گل   در   سراسر   ایران 

 .عزیزان امکان پذیر شده است

و… استفاده   عقد   و   عروسی  روز   معلم ،  روز   پدر ،  تشکر   و   قدردانی ، عیادت   از   بیمار ،  معموال از دسته گل در مراسم متفاوتی چون  تبریک   تولد ، ولنتاین ، روز   مادر ، 
 .می شود 
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Send flower to Iran| Iran fresh flower delivery services 
You are able to order flowers to be delivered to a friend or family member in Iran. You are contact one of the best flower delivery service in 
Iran, because we have a wide variety of flowers online for every occasion. From carnations to orange roses, cheap funeral 
flowers and birthday flowers all for delivery. No matter how isolated you are from family and friends, Anguor can bridge the gap with 
beautiful flowers and green plants. 

How To Send Same Day Flowers Online? 
Last minute gifts are a simple part of life—especially when things get stressful and put onto the back burner. َAnguor flower delivery service 
is available the 7 Days of the Week, and our same day flower delivery service ensures that your last minute gift is still on time! 

Even though you may be in a rush to get your gift baskets or rose bouquet order in, each and every one of our arrangements are handled 
with painstaking care. No detail falls short under our expert florists’ watch. Our online ordering system makes it easy to select a bouquet or 
gift from our catalog, add any custom features, and send to your recipient’s address. 

How Much Does The Anguor Online Flower Delivery Services Cost? 
We offer arrangement, bouquet, and plant delivery services to almost 100% of Iran and have expanded our expertise to more than 20 
countries across the globe. Within Iran, all of our specialty gifts, flowers, and plants are deliver by free. 
Delivery is available Monday through Saturday, with Sunday delivery available on select holidays. 
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