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 اطالعات

 نمایشگاه

در زمینه پیشگیري هانوفر آلمان در طول شش روز نمایشگاه، نمایشهاي ویژه و چشمگیري  interschutzنمایشگاه 
ی براي هر چالش آتش از آتش سوزي، خدمات نجات، ایمنی و امنیت ارائه میدهد. متخصصان آتش نشانی راهکارهای

ه اي را در حیطه کاریشان و متخصصان امنیت، ایمنی، نجات و جبران فاجعه، ایده ها خالقان را خواهند دیدنشانی 
ختهاي ظت از زیرساحفامانند سیل، زلزله، کمکهاي اولیه جاده اي، کاهش زمان نجات و ارتقا سیستمهاي امنیتی و 

 شهري را دریافت خواهند کرد.
 www.interschutz.deنمایشگاه  رسمی  وب سایت 

 

موضوعات 

 نمایشگاه

سیستمهاي خاموش کننده ( سیتمهاي ضد آتش سوزي اتوماتیک،  تجهیزات آتش نشانی و کارگاه هاي آموزشی
 ، چادرها و مواد کمک هاي اولیه، مدارس نجات و...)آتش، منبع آب براي آتش نشانی 

( آموزشی، شرکت هاي بیمه آتش نشانی، انجمن هاي بیمه  انجمنها، سازمان ها، شرکت هاي خدماتی، مدارس
 تصادف و انجمن هاي حرفه اي، بیمه، مواد آموزشی، برنامه هاي آموزش عالی و...)

 ( متدهاي ساختمان سازي، پیشگیري از آتش تکنیکی و عملی، مصالح ساختمانی و...) ، مدلسازيمهندسی سازه
(نردبان و باالبر و تجهیزات کشیدن، تجهیزات برش و جداسازي،  پشتیبانی تکنیکی و حفاظت از محیط زیست 

 )و لوازم و امکانات کنترل فاجعه زسازي، پمپهاي انتقال، تجهیزات پیشگیري از خطرات زیست محیطیتجهیزات تمی
ابزار اندازه گیري تشعشعات و (ابزار اندازه گیري گاز، اکتشاف مواد شیمیایی،  دستگاه هاي اندازه گیري و تشخیص

 دما)
 وسایل نقلیه آتش نشانی) هاي نجات، خودرو(آمبوالنس،  وسایل نقلیه و تجهیزات خودرو

 ستشو و خشک کن لباس ها و..)( لباس هاي کار و ایمنی، سیستمهاي ش تجهیزات حفاظت فردي

 
 

 

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

09124380170نم مبشري ) ( خا 09194141438  -88992004کسب اطالعات :    
 www.tournamayeshgah.com  

 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                                ویزاي شنگن                              بلیط رفت و برگشت ( نرخ روز)

 راهنماي فارسی زبان               کارت نمایشگاه       ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   
  بازدید از جاذبه هاي توریستی                 بیمه مسافرتی                     بازدید از نمایشگاه                  

 مدارك
 شناسنامه متقاضی و همسر                 ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با 

 قطعه عکس                                         مدارك شغلی ، مالی و ملکی 3  

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهاي نمایشگاهی بین المللی 
 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1399خرداد  31 لغایت 26 *** هانوفر–آلمان 

15 - 20 JUNE 2020 *** GERMANY - HANNOVER 

 

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

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