
 

  

        بلژیک نمایشگاه اتومبیل بنلوکس
 

 

 اطالعات

 نمایشگاه

در بروکسل برگزار می گردد.این رویداد  2020آپریل  01مارس الی  29 اتومبیل بنلوکس در تاریخنمایشگاه 

 نمایش ویژه ای از صنعت خودرو، قطعا خودرو و ایستگاه عرضه خدمات خودرو ارائه خواهد داد . 

  http://www.autotechnica.be : نمایشگاهرسمی  وب سایت 

وضوعات م

 نمایشگاه  

نمایندگی مجاز و فروش قطعات، ، استفاده از تایرمتخصصان ، نمایندگی های خودرو، مالکان پارکینگ های مستقل

شرکتهای ، شرکتهای لیزینگ و اجاره اتومبیل ،مقامات دولتی و موسسات، صاحبان ناوگان، لوازم جانبی و ابزار

شرکت های تعمیرات اساسی ، شرکت های تعمیرات بدنه، توزیع کنندگان تجهیزات پارکینگ، حمل و نقل

شرکت های خدماتی ، فروشندگان خودروهای کار کرده و دست دوم، دیزلمتخصصان موتورهای ، موتور

شرکت ، رانندگان اتوبوس، حرفه ای ها و متخصصان الکترونیک خودرو و فروشندگان خودرو، استفاده از تایر

، ((DIY) خودت انجام بده) متخصصان در محصوالت خود ساز، اپراتور حمل و نقل عمومی، های تاکسیرانی

شرکت های ، شرکت های خدمات تجزیه و خورد کردن خودروهای اثقاتی، بنزینها و اپراتورهای خودروپمپ 

 جرثقیل

 

 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  ♥

 1399فروردین  13الی  10 *** بروکسل – بلژیک

29 MARCH – 01 APR 2020 *** 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

 

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 

 

http://www.tournamayeshgah.com/

