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 اطالعات  

 نمایشگاه

IFFA آلمان برگزار میشود. ، مهمترین نمایشگاه بین المللی در صنعت گوشت میباشد که در شهر فرانکفورت

تولیدکنندگان مهم و اصلی از آلمانو کشورهای دیگر، فناوری های نوآورانه خود و راهکارهای گوناگون در همه 

 .مقاطع تولید گوشت )کشتار، پردازش، بسته بندی و فروش( ارائه میدهند

 iffa.messefrankfurt.comوب سایت : 

موضوعات 

 اصلی

جداسازی و پردازش، ماشین آالت پردازش و کشتار، ابزار کباب کردن، سرخ کردن  تکنولوژی کشتار، تجهیزات 

)بصورت شناور( و پختن، سیستم های جوشاندن و دودی کردن، تجهیزات انجماد سازی، اتوماسیون، بارگیری و 

ای فناوری بسته بندی، سیستمهای ذخیره و انتقال، ایمنی و کیفیت موادغذایی، مهندسی کنترل فرآیند، راهکاره

اطالعات، تجهیزات نظافتی، بهداشت عملیاتی و ایمنی در کار، مدیریت انرژی، ادویه جات و افزودنیهای گوشت، 

 تولید سوسیس، فروش ) همه ابزار الزم برای قصابی ها(، امکانات آب، هوای فشرده و گاز

 

 

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

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

 

  www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 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 ♥                ه مسافرتیبیم  ♥                   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 
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