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 اطالعات  

 نمایشگاه

 در آلمان برگزار می گردد. 2020فوریه  51الی  21نمایشگاه مواد غذایی نورنبرگ در تاریخ 

  www.biofach.de :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

 وضوعاتم

 اصلی

، پخته تمحصوال، اهانیگ جات،یسبز وه،یم، گوشتیی، ایدر یو غذا یماه، محصوالت منجمد آمادهمواد غذایی منجمد )

 (یبستن

 (شکالت، ها ینیریش ریسا، شور یها خوش طعم، اسنک یها تیسکویب، خشک وهیم ل،یآج) ها و شیرینی هااسنک 

 (  ها وهیم آب، یرالکلیغ یها یدنینوش، گازدار یها یدنینوش، گرم یها یدنینوش، یچا، قهوه، آب) نوشیدنی ها

 ،یلبن التمحصو، تازه آماده محصوالت، ییایدر یو غذا یماه، قارچ ،ینیزم بیس جات،یزبس وه،یم) مواد غذایی تازه

 ( سیو سوس گوشت، ریپن، ریش، مرغ  تخم، محصوالت پخته

، جات، نمک هیادو، یا نشاسته محصوالت، محصوالت پخته نان،، شده ابیمحصوالت آس، ذرت، حبوبات) مواد غذایی پختنی

، جات، نمک هیادو، یا تهنشاس محصوالت آماده یهاسس،  یکنسرو یغذاها، آماده خواروبار، پخت و پز یها روغن، تونیز روغن

 ( ها یچاشن سرکه،، یکنسرو یغذاها، آماده خواروبار، پخت و پز یها روغن، تونیز روغن

 ( اهانیو گ بذرها، اجناس داروخانه، یخانگ واناتیح یغذا، یعیطب شیآرا لوازم، ها، مواد ندهیشو) غیر خوراکی

 ) بسته بندی، اتمام کار( و تجهیزاتفناوری 

 

 ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ئارا
09124380170) خانم مبشری (، تلگرام :  09194141438  -88992004کسب اطالعات :      

www.tournamayeshgah.com   
 

 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   ♥

  توریستی بازدید از جاذبه های ♥                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 

 

 1398بهمن  26الی 23 *** نورنبرگ–آلمان 

12 – 15 FEB 2020 *** GERMANY - NUREMBERG 

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

  88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

http://www.eurobike-show.com/eb-en/http:/www.bcindia.com/
http://www.tournamayeshgah.com/

