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 اطالعات  

 نمایشگاه

 شودیار مزآلمان برگفرانکفورت در شهر  وریکه هر ساله در اواخر شهر IAA))فرانکفورتصنعت خودرو  شگاهینما

 یبه دو بخش خدرو ها شگاهینما نیا یالدیرا به خود جذب کرده است. در دهه نود م یاریعالقه مندان بس

صنعت خودرو ,  یها نهیمز یصنعت خودرو هانوفر در تمام شگاهیشده است. نما میو حمل و نقل تقس یتجار

 کرده است. شتریآن را ب تیدارد که اهم تیو ... فعال یو حمل و نقل شهر نیسنگ یخودرو ها

 www.iaa.deوب سایت  رسمی نمایشگاه 

محصوالت 

 اصلی

خودرو، قطعات و  یتیسه چرخ، آ ایبا دو  یموتور هینقل لیموتور، وسا ژهیو هینقل لیوسا ،یمسافر یهالیاتومب

 ریو تعم یو نگهدار ریعمل، مراقبت، تعم یمدل، محصوالت مورد استفاده برا یهالیاتومب لر،یتر ،یلوازم جانب

خودرو،  یمرتبط با جاده، موتور، مهندس یهاشرکت وها سازمان اتیو نشر یاحرفه اتیادب ،یموتور هینقل لیوسا

خدمات،  ،یوتریکامپ یساززانیمحافظ، م یهاموتور، کسب و کار حمل و نقل، لباس ه،ینقل لیو وسا کیتراف

 تست  ویدرا

 

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

09124380170خانم مبشری:   09194141438  -88992004 کسب اطالعات :        
 

 

 

 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 ♥                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 

 

 1399مهر  09الی   03*** فرانکفورت–آلمان 
24 – 30 SEP 2020 *** GERMANY - FRANKFURT 

 
 

 

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