
 

 

                       نمایشگاه شیرینی شکالت و تنقالت آلمان

                   

 

 

 

 

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

  09194141438تلگرام  –(  خانم مبشری)  09124380170 -88992004کسب اطالعات :   

 

 اطالعات

 نمایشگاه

غرفه گذار و قریب   1582پذیرای   2018، بزرگترین نمایشگاه جهان شیرینی و شکالت در سال  ISMنمایشگاه بین المللی 

الی  27مترمربع بود. این نمایشگاه در تاریخ  120000کشور  در فضایی به وسعت  151بازدیدکننده متخصص از  40331

 در شهر کلن برگزار می گردد. 2019ژانویه  30

 www.ism-cologne.comوب سایت  رسمی نمایشگاه  : 

 موضوعات

 نمایشگاه

                                          کاکائو و محصوالت شکالتی ♥          انواع شکر های شیرینی پزی ♥                  خوردنی های شیرین و آماده ♥

                              انواع بستنی و کارامل  ♥          مواد خام جهت تهیه شکالت  ♥                            انواع آدامس و تنقالت ♥

 آالت تولید ماشین  ♥                      محصوالت ارگانیک  ♥               نان و شیرینی یت ،یبیسکو انواع  ♥

 هر نفر در اتاق دو تخته  زمان برگزاری مدت زمان تور

DOUBLE   ستاره 4در اتاق  
 هر نفر در اتاق یک تخته 

SINGLE   ستاره 4در اتاق 
 یورو + قیمت پرواز 1750 یورو + قیمت پرواز 1250 1397بهمن  10الی  07 وزه ویژه نمایشگاهر 4

 خدمات 

 تور  

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

                           مسلط به آلمانی و انگلیسیفارسی زبان  لیدر ♥           کارت نمایشگاه  ♥        ستاره مرکز شهر با صبحانه      5هتل  ♥

 جاذبه های توریستی از بازدید ♥               بیمه مسافرتی  ♥                  بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥               ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥

 معتبر  مدارک مالی و ملکی ♥ مرتبط و معتبر                 مدارک شغلی   ♥
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Germany- Koln 
 

گیــلوا 

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

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

   88950129فکس :   – 88992004تلفن: 

 


