
 

  

 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

  شانگهایحمل و نقل نمایشگاه                                         

 شانگهای – چین

19 - 28 JULY 2023 *** 2140 تیر ماه 30الی  82  
 

 اطالعات 

 نمایشگاه

مهمترین محل گردهمایی سال برای تمامی موضوعات مربوط به نقل و  )Intermodal Asia (نمایشگاه حمل و نقل شانگهای

بر روی آب محسوب می شود. این رویداد فرصت انتقال کانتینرها و تدارکات مربوطه چه بر روی جاده ها، چه راه آهن و چه 

بسیار منحصر بفردی را برای کشف محصوالت خالقانه جدید و مالقات با تامین کنندگان در جهت دستیابی به امتیازهای 

طوالنی مدت در رقابت فراهم می آورد. این نمایشگاه بهترین فرصت برای متخصصین از سراسر جهان است که در یک شبکه 

یگر ملحق شده، به داد و ستد پرداخته و مشوق پیشرفت های سالم و پایدار در زمینه حمل و نقل مدرن باشند. نمایشگاه به یکد

 . حمل و نقل شانگهای شما را در قلب صنعت کانتینر، حمل و نقل و تدارکات آسیا قرار خواهد داد

 asia.com-www.intermodal  :سایت نمایشگاه

 وضوعاتم

 نمایشگاه

مدیریت یخچال ، خدمات ترابری ریلی، کانتینرها، لیزینگ کانتینر، تجهیزات کانتینر، شاسی و تجهیزات مربوطه، مواد شیمیایی

مدیریت و خطوط حمل و نقل ، تجهیزات باربری، (MO/CTO/NVO)گاراژهای باربری، تجهیزات ترابری ریلی، های ترابری

3PL ،تعاونی ها و انجمن های تجاری، خطوط حمل و نقل آبی، اپراتورهای کشتی ها، اقیانوس پیماها، صاحبین کشتی ها ،

تدارکات، باربری، قطب های تجاری خدمات حمل و نقل، ، مراکز پخش، انبارها، مشاورین، امنیت بار، انجمن های دولتی

تجهیزات  ،IT نرم افزار و، اپراتورهای کانال های آبی و تامین کنندگان تجهیزات مربوطه، بیمه ، دارایی، زمینی و بنادر خشک

، جوامع اکتشاف و طبقه بندی، تولید و حمل کاال، نمایندگی های حمل کاال، ترمینال ها و بنادر، بارگیری و تخلیه بار

 کانتینرهای مایعات، کامیون ها، اکتورها و تریلرهاتر

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

09124380170 -88992004کسب اطالعات :     09194141438: تلگرام و واتساپ  -خانم مبشری  
www.tournamayeshgah.com  

 

 خدمات 

 تور  

                              بیمه مسافرتی  ♥                  هتل   ♥               بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

     )با کانتر هماهنگ شود(کارت نمایشگاه_ترانسفر نمایشگاهی  _ ترانسفر فرودگاهی  ♥      

 مدارک
     ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥

 تمکن بانکی ♥

  4در  6قطعه عکس  2 ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

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

  gilvagasht@gmail.com  88950129فکس : _ 88992004تلفن:   1431654513

http://www.intermodal-asia.com/welcome
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http://www.tournamayeshgah.com/

