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 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

                                        ژنو اختراعات نمایشگاه

                                                                   

 

 

 اطالعات

 نمایشگاه

اختصاص یافته است. نمایشگاه اختراعات ژنو بزرگترین رویداد جهان است که بطور انحصاری به اختراعات 

تمامی نوآوریها و تازه های جهان را فقط در این نمایشگاه می توانید بیابید که در اینجا تنها برای یکبار نمایش 

داده خواهند شد. بخشهای صنعتی و تجاری شرکت ها، دانشگاه ها، مخترعان و محققان، انجمن ها، ارگانها و 

راعات، نتایج تحقیقات و محصوالت جدید خود خواهند بود. در موسسات خصوصی و دولتی، ارائه دهنده اخت

این نمایشگاه تولید کنندگان، عوامل تجاری، دالالن و سرمایه داران میتوانند بیش از هزار دست آورد و محصول 

علوم  -حفاظت از محیط زیست  -جدید را که آماده عرضه در بازار هستند، در زمینه های زیر پیدا کنند: انرژی 

ساختمان،  -الکترونیک  -برق  -ساخت ساعتهای مچی و دیواری  -فرایندهای صنعتی  -مهندسی  -کامپیوتر 

آهن  -تجهیزات ایمنی و امنیت  -گرمایش  -تهویه  -لوله کشی  -نجاری  -ساخت و ساز و مهندسی عمران 

تجهیزات  -ب و بهداشت ط -پارچه  -باغبانی  -کشاورزی -لوازم خانگی تجاری و تجهیزات صنعتی  -آالت 

اوقات  -ورزشی  -بهداشت  -آرایشی و بهداشتی  -مواد غذایی  -اتومبیل  -حمل و نقل  -آموزش ایدز  -نوری 

 .اسباب بازی و بازی -بسته بندی  -تبلیغات  -اختراعات تازه عملی  -فراغت 

 www.inventions-geneva.chنمایشگاه رسمی  وب سایت 

 

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

www.tournamayeshgah.com  
 

 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                  ♥

 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥                                                         ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥ مدارک

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥                                                                    5/4× 5/3 قطعه عکس 3  ♥

  1399فروردین  10الی  06*** ژنو – سوئیس
25 – 29 MARCH 2020  *** SWITZERLAND – GENEVA  

 
 

 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 
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