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 اطالعات  

 نمایشگاه

 نوآوری -ایده ها"مهمترین نمایشگاه تجاری تخصصی   (iENA)نمایشگاه اختراعات و محصوالت جدید نورنبرگ

بین المللی است. نمایشگاه اختراعات و محصوالت جدید نورنبرگ مخترعان و در سطح  "محصوالت جدید -ها

اختراع  700مبتکران را از سراسر دنیا به مدت چهار روز در نورنبرگ گرد هم می آورد. در این نمایشگاه بیش از 

 500کشور با تقریبا  44ارائه می شوند که هنوز به بازار عرضع نشده اند. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان تجاری از 

مخترع حاضر در نمایشگاه مالقات می کنند. برترین ایده ها توسط هئیت داوران متشکل از متخصصان بین المللی 

تعیین شده و به آنها جایزه اعطا می شود. همچنین برنامه اصلی نمایشگاه اختراعات و محصوالت جدید نورنبرگ 

مایشگاه اختراعات و محصوالت جدید نورنبرگ مرکزی بین المللی به خوبی مورد بازدید قرار خواهد گرفت. ن

 برای ارائه اختراعات و ایده های محصوالت جدید است.

  www.iena.de  :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

 

 

 

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

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1400آبان  16الی  13 *** نورنبرگ–آلمان  
04– 07 NOV 2021 *** GERMANY – NURNBERG 

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

  gilvagasht@gmail.com  88950129فکس :  _88992004 :تلفن

 

http://www.iena.de/en/
http://www.tournamayeshgah.com/

