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 محصوالت

 نمایشگاه

در ابزارآالت و  شرفتهایپ نیاست که در هر دوره آخر یآالت ساختمان ساز نیماش نهیدر زم یدادیرو Bauma شگاهینما

برگزار  خیدر شهر مون1401آبان  8الی   2 خیدر تار شگاهینما نیدوره ا نیو دوم ی. سشوندیارائه م یساختمان یها نیماش

 .گرددیم

 www.bauma.deوب سایت نمایشگاه : 

موضوعات 

 نمایشگاه

و پردازش بتن  یریبارگ یساختمان ژهیو یستمهایو س زاتیلوازم باالبر و نوارنقاله تجه یآالت ساختمان نیو ماش هینقل لیوسا

 یریبارگ ،یاستخراج مواد خام و معدنکار یآالت برا نیدر حال ساخت و سازداربست و قالب ماش یها نیو مالت در زم

 یمصالح ساختمان و محصوالت بتن یگچ و آهک برا مان،یبتن، س دیتول یستمهایدسی،تولیمواد خام و پردازش مواد معدن

 یو واحدها الیس یانتقال،تکنولوژ یمالت خشک، ماسه سنگ، آسفالت، مهندس دیآالت تول نیساخته ، ماش شیو قطعات پ

 یو لوازم جانب یشغل تیامن ند،یکنترل فرآ یمهندس ،یریتست، اندازه گ ،یانرژ دیتول

 

 

 هواپیما نیز میسر می باشد.ارائه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط 

تلگرام و واتساپ :  -خانم مبشری   09124380170  -88992004کسب اطالعات :  
09194141438  www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  

  
 

 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥  ویزای شنگن              ♥                  بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥           کارت نمایشگاه  ♥         ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥              بیمه مسافرتی  ♥                      بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥                         ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥            قطعه عکس                                        3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

  

 1401ان آب 8الی  2 *** مونیخ –ان ـآلم

24 -30 OCT 2022*** GERMANY – MUNICH 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 

  : gilvagasht@gmail.com - 88950129فکس 88992004تلفن: 

 

 

http://www.bauma.de/
http://www.tournamayeshgah.com/
http://www.tournamayeshgah.com/

