
 

  

                                                          کشاورزی بروکسلنمایشگاه 

 اطالعات

 نمایشگاه

یکی از بزرگترین نمایشگاه های کشاورزی در اروپا به حساب می آید . این نمایشگاه رویدادی  ( AGRIBEX )کشاورزی بروکسل نمایشگاه 

 برای کشاورزی، دامدارای، باغبانی، پارک ها و فضای سبز است.
  agribex.be : نمایشگاهرسمی  وب سایت 

 وضوعاتم

 نمایشگاه  

این بخش همه جنبه های ماشین آالت شامل تراکتورها، ابزارها، وسایل، حمل و نقل، از تجهیزات کشت تا برداشت و تجهیزات )  کشاورزی

 ( .انبار ، آبیاری و زهکشی، قطعات و خدمات فناوری اطالعات را در برمی گیرد

نقل، از تجهیزات کشت تا برداشت و تجهیزات انبار ، آبیاری و این بخش همه جنبه های ماشین آالت شامل تراکتورها، ابزارها، وسایل، حمل و 

 .زهکشی، قطعات و خدمات فناوری اطالعات را در برمی گیرد

این بخش مختص تجهیزات و تکنیک های ضروری در مدیریت مزارع گاو شیری، طیور و خوک، تجهیزات شیردوشی، تجهیزات )  دامپروری

قبت و کنترل حیوانات، ساختمان ها، تجهیزات کنترل آلودگی دامداری ها، محصوالت و تجهیزات خوراک دهی، سالمت دام، بهداشت، مرا

 (مخصوص مزارع خوک و طیور ، و خدمات فناوری اطالعات است.

در این بخش تجهیزات، خدمات فناوری اطالعات و تکنیک های ضروری برای توسعه و نگهداری باغ ها،پارک ها، جنگل ) باغ و فضای سبز

 ( .فضای سبز و زمین های ورزشی ارائه می شود و

، کشاورزی دقیق به سطحی باالتر ارتقا می یابد. این مسئله باعث نگهداری صحیح گیاهان "مزرعه داری هوشمند"با )  مزرعه داری هوشمند

 ( .و در کوچکترین مقیاس ممکن می شودو حیوانات در زمان مناسب 

ینده با ملزومات زیست محیطی دشواری مواجه خواهد شد و تاثیری روش های پرورش دام برای مدیریت پرورش حیوانات در آ ( علوفه آینده

  . )مزارع مهمتر خواهد بود. در این بخش تمرکز اصلی بر موضوعاتی است که صنعت دامپروری طی ده سال آینده با آن ها مواجه خواهد بود

به دنبال تکنسین های ماهر است. این بخش به نمایش شغل مکانیک در حوزه کشاورزی صنعت ماشین آالت کشاورزی دائما  ( کارگاه زنده

 ) برای جوانان می پردازد

 

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

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  

 خدمات تور

 

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥      ویزا                            ♥                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 ♥                                                                       5/4× 5/3قطعه 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 

 

 1398آذر  17الی  12 *** بروکسل – بلژیک                             

03 – 08 DEC 2019 *** BELGIUM - BRUSSELS 
 

 

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

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://agribex.be/en
http://www.tournamayeshgah.com/

