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 نمایشگاه تولید و مدیریت دام و طیور هانوفر                  
                    

               

 طالعاتا

 نمایشگاه

رویدادی مهم و پیشرو در زمینه مدیریت حیوانات و دامداری است که در هر دوره  Euro Tier نمایشگاه

جهان برای ارائه آخرین نوآوری ها در زمینه پرورش گاو، گوسفند، بز و همچنین شرکت کنندگانی از سراسر 

پرورش طیور و آبزیان و قارچ به خود جذب میکند. این نمایشگاه عالوه بر اهمیت خود در این بخش، در قسمت 

زرعه به خدمات و فناوری های جدید در زمینه ژنتیک نیز فعال است. این تمرکز بیشتر بر روی ورودی های م

 .باشد ویژه خوراک و مواد اولیه و تچهیزات مرتبط مانند میکسرها می

محصوالت 

 اصلی

جلبک و میکروپروپولیزم، مسکن حیوانات، پرورش حیوانات، برنامه های پرورش، تجارت، تکنولوژی تولید  

ذخیره انرژی، ، محیط زیست کنترل شده و فناوری محیط زیست، مهندسی قدرت متمرکز، توزیع و مجدد

تجهیزات و لوازم جانبی، خوراک و سایر ورودی های مزرعه، انبار علوفه، تولید خوراک، کشاورزی و تکنیک 

های تغذیه، تولید و استفاده سوخت های مایع زیستی، خدمات مشاوره و مدیریت ، کنترل و اندازه گیری، 

ت، سیستمهای دفن زباله، انرژی تجدیدپذیر، شیردوشی و تکنولوژی خنک کردن، پردازش و بازاریابی، بازیاف

سیستمهای ایمنی، سوختهای جامد زیستی، کود کشاورزی جامد و مایع، تجارت در موادانرژی، آموزش، رسانه، 

 حمل و نقل و انبار، وسایل نقلیه، پاکیزه کننده گاز و هوای آلوده

 

 

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

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

www.tournamayeshgah.com  
 

 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   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                یمه مسافرتیب  ♥                   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 

 

 1399آبان  30الی  27 *** هانوفر –آلمان 

17 – 20 NOV 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/

