
 

 

       

                                                   نمایشگاه گل و گیاه اسن      

 

 اطالعات

 نمایشگاه

 در آلمان برگزار می گردد. 2020ژانویه  31الی  28نمایشگاه گل و گیاه اسن در تاریخ 

 این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه تجاری در زمینه گل و گیاه می باشد.
 www.ipm-essen.deوب سایت نمایشگاه : 

 

 

 موضوعات نمایشگاه

 مهارت  ،یملزومات گلفروش ،یشمیابر یخشک و گل ها یشمع ها، گل ها ،ییگل آرا هنر ( ییآرا گل

 ،یو سفال یکی، پالست یکیسرام ،ینیچ ،یا شهیش یدست ساز، گلدانها ی، ظروف سفالیباغبان یها

 ) یباف ریو حص یساز دسب

 جات،یها و سبز وهیم دیتول یها، خاک، کود و بسترها، تکنولوژ یلیها و تر ونیکام (یتکنولوژ 

 یاریآب یها ستمیس ،یشیگرما یها ستمیس ،یگلخانه ا یمناظر، سازه ها یو طراح یباغبان یتکنولوژ

  ) غات،یگلدان ها، تبل اهان،یمحافظت گ ،ینگهدار یتکنولوژ زات،یآالت و تجه نیماش ،یوزهکش

 باغ، مجسمه ها و  ونیباغ، دکوراس زاتیتجه ،یو النه پرندگان، لوازم گلکار انهیآش لیوسا (باغ یطراح

 ) زهایآو ،یعمود یباغ ها، و ملزومات فروشگاه لیوسا ،یگلدان اهانیگ ،یباغبان زاتیها، تجه سیتند

 یگل ها ده،یشاخه بر یگل ها سمس،یدرختچه ها، درخت کر ازها،یپ ،یبنسا ( اهانیگل ها و گ 

 ) درختان نخل، بذرها، جوانه ها و نهال ،سبز اهانیگلدار، گ یآپارتمان

 

 

 

 شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ارائه کلیه خدمات بصورت تفکیکی 
09194141438: خانم مبشری  09124380170 -88992004کسب اطالعات :    

   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                   یمه مسافرتیب                        بازدید از نمایشگاه                  

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

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی   قطعه عکس                                         3  

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

  88992004 :تلفن

 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 1398بهمن  11الی  08 ***اسن –آلمان 
28 – 31 Jan 2020*** Germany - Essen 

 
 

 

Gilva Gasht 
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http://www.tournamayeshgah.com/

