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 اطالعات  

 نمایشگاه

برگزار  2022 آپریل 29الی  26در تاریخ  ( LASER WORLD OF PHOTONICS )لیزر فوتونیک مونیخ نمایشگاه 

  زمینه صنعت فوتونیک و لیزر به شمار می آید .می گردد.این نمایشگاه در 

 /http://www.world-of-photonics.comنمایشگاه  رسمی  وب سایت 

 وضوعاتم

 اصلی

 در باكاربرد لیزر هاي سیستم مربوطه، خدمات گیري، اندازه و تست هاي دستگاه ها، اپتیک لیزر، آوري فن

 پالستیكی هاي فرآورده تولید – مهندسی – الكترونیک – اطالعات پردازش – خودروسازي صنایع هاي بخش

 با لیزر هاي سیستم پزشكی، وسایل و نوري،تجهیزات فیبر بازرگانی، مهاي پیا و تبلیغات – تحقیقات و علوم –

 پوستی، و چشم امراض درمان جراحی، عملهاي دارو، تولید براي جمله از :پزشكی هاي بخش در كاربرد

 براي لیزر اشعه منابع پزشكی، تجهیزات دهنده تشكیل لیزري اجزاء بیماري، تشخیص دهنده لیزري سیستمهاي

 تهیه پزشكی، براي ویدئویی سیستمهاي جراحی، میكروسكپهاي اندوسكوپی، سیستمهاي پزشكی، كاربردهاي

 تنفسی سیستمهاي جراحی، عملهاي براي لیزري ادوات پزشكی، عكسهاي

 

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

www.tournamayeshgah.com   
 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنماي فارسی زبان  ♥              كارت نمایشگاه  ♥      ستاره مركز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

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

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

 مدارک شغلی ، مالی و ملكی ♥قطعه عكس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1431654513، كدپستی  گروه تورهاي نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دكتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 

 gilvagasht@gmail.com  -889501290فكس :   – 88992004 :تلفن

 

 1401  اردیبهشت 9الی  6 *** مونیخ–آلمان 
26 – 29 APR  2022 *** GERMANY - MUNICH 

http://www.tournamayeshgah.com/

