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 اطالعات  

 نمایشگاه

این یکی از بزرگترین نمایشگاه های تجاری داروسازی در اروپاست.  )Expopharm (نمایشگاه داروسازی دوسلدورف

 در آلمان برگزار می گردد. 2020 اکتبر 10الی  07نمایشگاه در تاریخ 

    expopharm.eu  :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

 

 

 حصوالت م

 اصلی

محصوالت مراقبت از ، باند و پانسمان ،محصوالت کودکان، مراقبت از نوزاد، سیستم های ذخیره سازی خودکار، تهویه هوا

کمک کننده های زندگی ، خدمات پیک، ضد بارداری، درمان های بیماری ها و سرماخوردگی، پاک کننده ها، بدن

وسایل و لوازم دندان ، کمک کننده های پاکیزگی دندان مصنوعی، مراقبت از دهان و دندان، اقالم تزئینی، روزانه

سیستم های اندازه ، حوله های یکبار مصرف، ضد عفونی کننده ها، مواد غذایی رژیمی، پوشک، تشخیص طبی، مصنوعی

مرطوب ، داروهای هومیوپاتی، گرما درمانی، مکمل های غذایی، سیستم های اطالعاتی اورژانس، داروها، گیری دُز دارو

المپ ، دوش های نوری، هشدار دهنده های نوری، مواد معدنی، تجهیزات آزمایشگاهی، سیستم های شناسایی، کننده ها

، امکانات داروخانه ها، محصوالت پرستاری، درمان های طبیعی، تجهیزات دارویی و داروسازی، پزشکی های تخصصی

، واکسن ها، دم نوش های گیاهی، اصول تکنیکی، سرم ها، توانبخشی ،دستورالعمل های مورد نیاز، ترکیبات توانبخشی

 ویتامین ها، داروهای دامپزشکی، تهویه
 

 
 

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

09124380170: خانم مبشری  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   ♥

  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 

 

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

  88992004 :تلفن
 

 1399مهر  19الی  16 *** مونیخ –آلمان 
07 – 10 OCT 2020 *** GERMANY - MUNICH 

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

