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 العاتاط  

 نمایشگاه

دارای قدمت و اعتبار بسیار زیادی در منطقه می باشد. این  )CWIEME Berlin (نمایشگاه تجهیزات برق برلین

رویداد با بیش از بیست سال سابقه برگزاری، با سابقه ترین نمایشگاه فناوری های تولید سیم پیچ، موتورهای 

ینی هستند كه قصد سرمایه گذاری در محصوالت و یافتن الكتریكی و تراسفورماتور است. مخاطبان آن متخصص

 .تامین كنندگان جدید برای شركت های خود را دارند

  expo.com-engineering-www.automotive نمایشگاه  :رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

نمایشگاه تجهیزات برق برلین تنها نمایشگاهی برای سیم پیچ نیست. این رویداد محلی برای محصوالت گوناگون 

 .از مواد عایق تا اجزا ترانسفورماتورها می باشد

از محصوالت، نمایشگاه تجهیزات برق برلین با ارایه كاالها و راهكارها از سراسر جهان در سیزده شاخه مختلف 

 .آگاهی از آخرین نوآوری ها و فناوری ها را برای شما آسان نموده است

با بازدید از نمایشگاه تجهیزات برق برلین در زمان و سرمایه با ارزش تان صرفه جویی می نمایید و هر آنچه 

 .واهید یافتشركتتان برای موفقیت نیاز دارد را همگی در زیر یك سقف خ

 چسب ها، رزین ها و پوشش ها 

 سیستم ها و تجهیزات سیم پیچی 

 محصوالت و مواد میانی و نیمه آماده 

 قطعات الكتریكی و الكترونیكی 

 كیفیت، تست و ، اجزا موتور و تجهیزات جانبی، سایر ماشین ها و سیستم های تولید، فناوری اطالعات و نرم افزار

 خدمات، اجزا و تجهیزات جانبی ترانسفورماتور، منابع تغذیه، اندازه گیری
 

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

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥             كارت نمایشگاه  ♥     ستاره مركز 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 ملكی ♥قطعه عكس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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