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 اطالعات

 نمایشگاه

هتلداری یکی از مهمترین نمایشگاه های بین المللی در اروپا در زمینه صنعت غذا و  Intergastra نمایشگاه

 1400متر مربع برگزار میگردد. با حدود  115000است. این رویداد در مرکز نمایشگاهی اشتوتگارت به مساحت 

 100000غرفه دار، این رویداد، بزرگترین محل مالقات در این صنعت در آلمان میباشد. هر دو سال یکبار، تقریبا 

نه، تجهیزات، نوشیدنی،هتل، قهوه و بستنی افزایش میدهند. بازدید کننده اطالعات خود را در زمینه غذا و آشپزخا

این نمایشگاه مهم در بخش میزبانی، تازه ترین ها را ارائه میدهد و فرصت های بسیاری را برای تبادل ایده ها 

 .میان متخصصان را ایجاد میکند و به افراد شرکت کننده اجازه میدهد تا نگاهی ماورا افق داشته باشند

موضوعات 

 نمایشگاه

بستنی) مواد خام و مواد افزودنی، بستنی سازها، تکنولوژی خنک کننده و واحدهای فریزری، سیستمهای نمایشو  

روشنایی، فنجان، شیشه و قاشق، تبلیغات و ارائه، طراحی فروشگاه و ساخت و ساز، تزئین روی بستنی(نوشیدنی ) 

ای، آب میوه ها، نوشیدنیهای انرژی زا(هتل و محیط ) چیدمان نوشیدنی های غیر الکلی، آبهای معدنی/چشمه 

میز، طراحی داخلی و محیط، خدمات ساختمانی، فضای بیرونی و مبلمان، اسپا، سیستمهای بهداشتی و سالمتی(، 

 قهوه، آشپزخانه و غذا

 

 

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

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 ♥                سافرتیبیمه م  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

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

 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 

 

 1398بهمن  30 – 26 *** اشتوتگارت –آلمان 

15 –19 FEB 2020 *** Germany - sttutgart 

 
 

 

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

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://www.tournamayeshgah.com/

