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 اطالعات  

 نمایشگاه

 یالزم برا یدادیرو شگاهینما نیا برگزار می گردد. 2023مارس  14الی  10  تاریخنمایشگاه تهیه غذا و خدمات غذایی هامبورگ در 

 .پزهاستینیریو ش انیداران، نانوا تاجران، هتل زان،یرغذا، برنامه کنندگانهیداران، ته رستوران یشرکت برا

 www.internorga.com :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 نمایشگاه

 ازم بوفهکارد و چنگال و لو ،ینیچ ،یاشهیش ظروفی، چاپ یها، کاالهاغذا، بروشور هتل ستیل، رستوران زاتیتجه)  هیاثاث و لوازم

 (یفروش و لوازم دکور غاتیتبل مواد، سونا ،یبهداشت لوازم، هتل یهااتاق یبرا مبلمان، هتل و رستوران یعموم ملزومات

ی، بندبسته آالتنیو ماش مواد، هیو مواد اول سازهاخی، یسازخنک زاتیتجه، بوفه زاتیتجه) دیتول یو آشپزخانه، مهندس یفن زاتیتجه

 (آشپزخانه لیو وسا لوازم، سازخی یهاقالب، ضدزنگ یغذا، لوازم فوالد عیتوز، پخت زاتیتجه

 محصوالتی، لبن محصوالت، سیسوس گوشت،، جاتهیها، ادوسس ها،سوپیی، ایدر یغذا ،یماه، منجمد، آماده یغذاهای)خوراک

 (صبحانه محصوالت، هااسنک، جاتیساالدها، سبز ها،وهیم، کیارگان ییغذا محصوالتی، بستن ها،ینیریش، پاستا ،ینیزمبیس

 یفروشیکل هایاسموت ها،وهیمآب زایانرژ یهایدنینوش یعیطب یهایدنینوش گازدار یهایدنینوش یدنینوش زاتیتجه ها،یدنینوش

 یریحص یسبدها ها،یچرب ،یپزنان عوامل لوازم فروشگاه ،یپزینیریو ش یپزتجارت نان آب قهوه یهادستگاه گرم یهایدنینوش

ینیریو ش یپزنان زاتیفروشگاه، تجه لوازم یپزینیریو ش یپزنان یهادستگاه یپزینیریو ش یپزنان ملزومات یپزنان یگازهااجاق

 یسرگرم زاتیو تجه یبندشرط یهانیماش یو فن ی/ مجالت تجار مطبوعات اطالعات آموزش، لیوسا ،ی، سرگرم یپز

 و هاواسطه غذا کنندگانهیکنندگان و تهمصرف عموم پزهاینیریو ش نانواها هتلداران داران رستوران)براساس صنعت دکنندگانیبازد

 (یمرتبط با خوراک عیصنا یدنینوش یفروشیو کل یخوراک یفروش از خرده دارانیخر متخصص زانیربرنامه

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

09194141438:و واتساپ  تلگرام-(مبشری) خانم  43801700912 موبایل : -88992004 کسب اطالعات :   
@tour_namayeshgah :اینستاگرام 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 

 

  1401 اسفند 23 الی 19 ***هامبورگ –آلمان 
10-14 MAR 2023 *** Germany - Hamburg 

 

 

 

 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.tournamayeshgah.com/

