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فلزکاري هانوفر نمایشگاه 

 

 ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ئارا
 09194141438 تلگرام : ( خانم مبشري )  0912438017 -88992004کسب اطالعات :  
 www.tournamayeshgah.com      :کانال تلگرامgilvatravel 

 

 اطالعات  

 نمایشگاه

ر سراسر نمایشگاه ارائه میدهد. از ابزارآالت و درا  هانوفر محصوالت و خدمات گوناگونی  Emoنمایشگاه 
سیستمهاي تولید براي برش و فرم دهی که ماشین آالت، ابزارهاي دقیق، لوازم جانبی و کنترل گرها را شکل 

 16المان هاي سیستم و قطعات براي تولید اتوماتیک را پوشش می دهد. این نمایشگاه از تاریخ  میدهند تا
 در شهر هانوفر آلمان برگزار خواهد شد. 2019سپتامبر  21لغایت 

  hannover.de-www.emo  :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

 حصوالت م

 اصلی

اینده ابزار و محصوالت، لوازم جانبی، سیستم هاي افزودنی و قطعات، مونتاژ، اتوماسیون براي انبارداري و س
انتقال، ماشین آالت سوراخ کننده، قطعات براي قالبها، کامپیوتر و لوازم جانبی، سیتمهاي کنترل، ابزار 

الکتروشیمیایی، تجهیزات دفن زباله،  خردکاري، قالب، ماشین هاي مته اي، تجهیزات الکترونیکی، ماشین هاي
سلول و سیستم هاي تولید انعطاف پذیر، دستگاه هاي اندازه گیري، ماشین آالت برش، تجهیزات دفن زباله، 
تجهیزات کنترل گرما، ماشین آالت صیقل دادن، قطعات هیدرولیک، پردازش تصویر، ربات هاي صنعتی، 

داف آموزشی، سیستمهاي مورد استفاده در تکنولوژي سطوح، رونکاري و خنک کننده، ابزارآالت براي اه
ماشین آالت هکاکی و فرم دهی و تولید پیچ و مهره و پیچ گوشتی، ابزار اندازه گیري، قطعات مکانیکی، دستگاه 

ورقه هاي هاي برش و جوشکاري، ماشین آالت تست براي تولید و آزمایشگاه، ماشین آالت شکل دهی و برش 
 هاي فرم دهی فلزفلزي، ماشین 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنماي فارسی زبان                کارت نمایشگاه      ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   

  بازدید از جاذبه هاي توریستی                  بیمه مسافرتی                      بازدید از نمایشگاه                  

 مدارك
 شناسنامه متقاضی و همسر                 ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با 

 مدارك شغلی ، مالی و ملکی قطعه عکس                                          3  

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهاي نمایشگاهی بین المللی 
 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1398شهریور  30لغایت  25 ***هانوفر–آلمان 
16 – 21 SEP 2019 *** GERMANY - HANNOVER 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهاي نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالك 
 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن
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