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 اطالعات  

 نمایشگاه

 20که در شهر هانوفر از تاریخ  از جمله رویدادهای بسیار مهم در زمینه لجستیک می باشد CEMATنمایشگاه حمل و نقل 

 برگزار  می گردد. 2020آپریل  24الی 

 www.cemat.deوب سایت نمایشگاه : 

محصوالت 

 اصلی

مواد مصرفی برای تکنولوژی بسته بندی، سیستم های کنترل و بررسی، عناصر ماشین آالت و مواد بسته بندی، مواد مصرفی 

اجزای برچسب گذاری، کاغذ، ابزار پرینت، خدمات و مشاوره، سیستم های امنیتی مانند جوهر، تجهیزات تبدیل و تکمیل، 

 و شناسایی

: ) نرم افزارهای کاربردی و راهکارها برای حمل و نقل، سیستم های کامپیوتری و کنترل، فناوری شناسایی،  ITحمل و نقل 

ا و انجمن ها، خدمات مالی، برنامه ریزی و سیستمهای اتوماتیک شناسایی، سنسورها برای حمل و نقل داخلی، سازمان ه

مشاوره، خدمات حمل و نقل اینترنتی، خدمات تعمیرات برای سیستم های لجستیک، قطعات انتقال قدرت، هیدرولیک و 

پنوماتیک،تجهیزات بارگیری مکانیکی، جرثقیل، کامیون های صنعتی و باری، آسانسور، باالبر، پله برقی، پیاده روهای 

ل و نقل بندر، ابزار نظافت انبارها، ابزار کارخانه ها، تکنولوژی بارگیری، پالت ها، ظروف و سطل ها، سیستم متحرک، حم

 های انبارداری و قفسه بندی و ...

 

 

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

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

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 

 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   ♥

  ازدید از جاذبه های توریستیب ♥                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 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1399اردیبهشت  05الی  01*** هانوفر–آلمان 

20 – 24 APR 2020 *** GERMANY - HANNOVER 

 
 

 

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

  88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://www.tournamayeshgah.com/

