
 

  

 

           نمایشگاه ایمنی و سالمت در کار دوسلدورف

 

 

 اطالعات

 نمایشگاه

در نمایشگاه ایمنی، امنیت و سالمت در کار دوسلدورف همه جنبه های ایمنی و امنیتی در کار به 

خود در  راهکارهاینمایش گذاشته خواهد شد واین نمایشگاه فرصتی برای شماست تا محصوالت و 

 در آبان 17 الی  14این زمینه ها را به مخاطبان و کارشناسان بین المللی ارائه دهید. این رویداد از 

 .میشود برگزار آلمان دوسلدورف شهر

 online.com-www.aplusaوب سایت نمایشگاه : 

 

محصوالت 

 نمایشگاه

ایمنی در کار ) تجهیزات محافظت شخصی، پارچه برای پوشش محافظتی و لباس کار، تجهیزات 

 ایمنی و امکانات محیط کار، نرم افزار، خدمات و مشاورات لوازم جانبی و ...( 

امنیت در کار) سیستم ها و محصوالت ایمنی، حافظت در برابر آتش، مراقبت در برابر اشعه، انفجار، 

ی، کنترل آلودگی هوا، کاهش سر و صدا، محافظ لرزش، بی صدا کننده ها، ایمنی الکتریک

محافظت محیط زیستی، تکنولوژِی کنترل و اندازه گیری، سیستم ها و تجهیزات امن، ابزار ایمنی 

برای ماشین آالت، محل های ایستادن، تعمیر، سرویس و نگهداری، انتقال و ایمنی و وسایل نقلیه، 

ی بخش ها، ارتباطات و اطالعات، نرم افزار، کمک های تکنیکی، داروهای بیمه کیفی، نگهدار

 اورژانسی(

سالمت در کار ) سالمتی محیط زیستی، داروهای مسافرتی، معماری ایستگاه کاری، ارگونومیک، 

 ابزار و تجهیزات سالمتی مرتبط با کار، کترینگ در محیط کار و تغذیه سالم و...(

 

 

 

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

09194141438) خانم مبشری (، تلگرام :  09124380170 -88992004کسب اطالعات :    

   www.tournamayeshgah.com    
 

 خدمات 

 تور  

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

 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 گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  

 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1398آبان  17الی  14 ***دوسلدورف –آلمان 

05 – 08 NOV 2019  *** Germany - dusseldorf 

 
 

 

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