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 اطالعات  

 نمایشگاه

آالت، دستگاه ها و ابزارهای رویداد پیشروی جهانی برای بخش ماشین   (LIGNA)نمایشگاه صنعت چوب هانوفر

 1975صنعت نجاری و پردازش چوب است. نمایشگاه صنعت چوب هانوفر در میان رقبای نمایشگاهی خود از سال 

برجسته بوده و دلیل آن ارائه طیف گسترده ای از ابزار نجاری شامل ماشین آالت بزرگ مقیاس برداشت در 

 .ری، ماشین آالت و دستگاه ها در سالن های نمایشگاهی استهوای آزاد و طیف گسترده ای از ابزارهای نجا

 /www.ligna.deنمایشگاه   رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

، سته بندیمونتاژ و ب، اتوماسیون در صنعت مبلمان، سطح پرداخت، سطح پرداخت، پردازش روکش، پردازش تخته) صنعت مبلمان

م چوب، مواد، لواز، حرفه نجاری، حرفه نازک کاری) ، راه کارهای صنایع چوب (سازیسیستم های انتقال مواد، چیدمان، ذخیره 

کار  ،(مرکزی برای نجاران و کابینت سازان " Die Gute Form " نمایش های ویژه: شامل رقابت ،جانبی و خدمات مهندسی شده

خراج انرژی استبا چوب سخت، فناوری ماشین آالت اره کشی، تولید پنل و روکش چوبی، فناوری جنگلداری، 

 از چوب

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

   09194141438:  و واتساپ ) خانم مبشری (، تلگرام    09124380170 -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   ♥

  زدید از جاذبه های توریستیبا ♥                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 

 

Gilva Gasht 

Tour & Travel Agancy 
Arranging International Exhibition Tours  
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 1402 اردیبهشت 29 الی  25*** هانوفر–آلمان 
15– 19 MAY  2023 *** GERMANY - HANNOVER 

 

 

 

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

  gilvagasht@gmail.com  88950129فکس :  _88992004 :تلفن
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