
 

 

 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

 

 لجستیک حمل و نقل نمایشگاه   

 
               

                  
 

 اطالعات

 نمایشگاه

 فناوری حرکت، بر همچنین نمایشگاه این. باشد می جهان در نقل و حمل و تدارکات زمینه در تخصصی تجاری نمایشگاه یک

 این. دارد تمرکز مسائل دیگر میان در ترکیبات و مواد مدیریت و خانه داخل تدارکات کامپیوتری، ای، زنجیره مدیریت و اطالعات

 کشور 110 از را تجاری بازدیدکننده 52000 و کشور 63 از را دار غرفه 2000 از بیش تدارکات، زمینه در جهانی تخصصی نمایشگاه

 سرمایه و ارائه برای که هستند المللی بین های شرکت از داران غرفه %45 و بازدیدکنندگان %37 از بیش. کند می جمع خود گرد

 می شرکت نمایشگاه این در شان تجاری های شبکه گسترش و آینده سال دو در روندهایی ایجاد ها، فناوری آخرین در گذاری

 . دهند می ارائه را شان خالقانه و نوین خدمات و محصوالت جهان سرتاسر و آلمان از داران غرفه نمایشگاه، در. کنند

  www.transportlogistic.de وب سایت:

محصوالت 

 اصلی

خدددمات بددرای شددرکت هددای حمددل و نقددل، مایاندده هددای حمددل و نقددل،  خدددمات بددرای حمددل و نقددل، فروشددگاه هددا و 

داری، خددددمات حمدددل و نقدددل و ارسدددال، خددددمات گمرکدددی، تحقیدددح و توسددد ه در تددددارکات حمدددل و خددددمات انبدددار 

نقدددل، کدددامیون، تجهیدددزات حمدددل و نقدددل و وسدددایل نقلیددده ارخددددار، جراقیدددل، تجهیدددزات بددداالبری، آسانسدددور، تکنیدددک 

یی، ماشددین هددای انبددارداری، وسددایل نقلیدده راه آهددن، کشددتی و وسددایل نقلیدده دریددایی، هوامیمددا و وسددایل نقلیدده هددوا

 آالت و تجهیزات نصب و راه اندازی، سیستم های اطالعاتی و کنترل

 

 خدمات 

 تور  

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

  ر مجرب مسط به زبان فارسی، آلمانی وانگلیسیدتور لی ♥       کارت نمایشگاه  ♥  ستاره مرکز شهر با صبحانه  4و 5 هتل  ♥

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

 

 یا تغییر نرخ یورو انجام می مذیرد.*کاهش یا افزایش نرخ تور درصورت تغییر تاریخ و نرخ بلیط هوامیما و هتل 
 اخذ ویزا سریع تر اقدام نمائید.و هتل  ، بلیط هوامیما  –*درصورت تمایل به سفر به دلیل مشکالت رزرواسیون 

 (نفر 4تخفیف ویژه به گروه های باالی )                           …*انجام مشاورات و مذاکرات جهت اخذ نمایندگی و خرید تجهیزات و 
 

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

09194141438:واتساپ و تلگرام -خانم مبشری -09124380170-88992004 کسب اطالعات :   
 www.tournamayeshgah.com   
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لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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