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  لجستیک حمل و نقل نمایشگاه   
               

                  
 

 اطالعات

 ًوایطگاُ

 فٌاٍضی حطکت، تط ّوچٌیي ًوایطگاُ ایي. تاضس هی جْاى زض ًقل ٍ حول ٍ تساضکات ظهیٌِ زض ترصصی تجاضی ًوایطگاُ یک

 ایي. زاضز توطکع هسائل زیگط هیاى زض تطکیثات ٍ هَاز هسیطیت ٍ ذاًِ زاذل تساضکات کاهپیَتطی، ای، ظًجیطُ هسیطیت ٍ اطالعات

 کطَض 112 اظ ضا تجاضی تاظزیسکٌٌسُ 00222 ٍ کطَض 36 اظ ضا زاض غطفِ 0222 اظ تیص تساضکات، ظهیٌِ زض جْاًی ترصصی ًوایطگاُ

 سطهایِ ٍ اضائِ تطای کِ ّستٌس الوللی تیي ّای ضطکت اظ زاضاى غطفِ% 50 ٍ تاظزیسکٌٌسگاى% 63 اظ تیص. کٌس هی جوع ذَز گطز

 هی ضطکت ًوایطگاُ ایي زض ضاى تجاضی ّای ضثکِ گستطش ٍ آیٌسُ سال زٍ زض ضًٍسّایی ایجاز ّا، فٌاٍضی آذطیي زض گصاضی

 . زٌّس هی اضائِ ضا ضاى ذالقاًِ ٍ ًَیي ذسهات ٍ هحصَالت جْاى سطتاسط ٍ آلواى اظ زاضاى غطفِ ًوایطگاُ، زض. کٌٌس

  www.transportlogistic.de ٍب سایت:

هحصَالت 

 اصلی

ذددسهات تددطای ضددطکت ّددای حوددل ٍ ًقددل، مایاًددِ ّددای حوددل ٍ ًقددل،  ذددسهات تددطای حوددل ٍ ًقددل، فطٍضددگاُ ّددا ٍ           

زاضی، ذدددسهات حودددل ٍ ًقدددل ٍ اضسدددال، ذدددسهات گوطکدددی، تحقیدددح ٍ تَسددد ِ زض تدددساضکات حودددل ٍ  ذدددسهات اًثددداض 

ًقدددل، کددداهیَى، تجْیدددعات حودددل ٍ ًقدددل ٍ ٍسدددایل ًقلیدددِ اطذدددساض، جطاقیدددل، تجْیدددعات تددداالتطی، آساًسدددَض، تکٌیدددک  

یی، هاضددیي ّددای اًثدداضزاضی، ٍسددایل ًقلیددِ ضاُ آّددي، کطددتی ٍ ٍسددایل ًقلیددِ زضیددایی، َّامیوددا ٍ ٍسددایل ًقلیددِ ّددَا           

 آالت ٍ تجْیعات ًصة ٍ ضاُ اًساظی، سیستن ّای اطالعاتی ٍ کٌتطل

 

 ذسهات 

 تَض  

 ًوایطگاّی                                         ٍ  تطاًسفط فطٍزگاّی ♥  ٍیعای ضٌگي         ♥           تلیط ضفت ٍ تطگطت ) ًطخ ضٍظ( ♥

  ض هجطب هسط تِ ظتاى فاضسی، آلواًی ٍاًگلیسیستَض لی ♥       کاضت ًوایطگاُ  ♥  ستاضُ هطکع ضْط تا صثحاًِ  5ٍ 0 ّتل  ♥

  جاشتِ ّای تَضیستی اظ تاظزیس ♥          تیوِ هسافطتی  ♥              تاظزیس اظ ًوایطگاُ                  ♥

 

 

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

 

00229888 کسب اطالعات :   

) خانن حبیب وند ( 82099228820 هوبایل :   

82028080890تلگرام:  
 

 www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی 

 
 

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1698 ذطزاز  13الی  15 ***  هًَید –آلواى 
04 – 07 JUNE 2019   ***  Germany - Munich 

  

 1561305016، کسمستی  گطٍُ تَضّای ًوایطگاّی - 5، ٍاحس  1، طثقِ  6تْطاى ، هیساى زکتط فاطوی ، ًثص ذیاتاى ضْیس گوٌام ، مالک 

  www.tournamayeshgah.com -  88902109فکس :   – 88990225 :تلفي

 

آذطیي هْلت 

 02اثت ًام 

93اسفٌس   

http://www.transportlogistic.de/en
http://www.tournamayeshgah.com/

