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نمایشگاه معماری و ساختمان میالن
ایتالیا– میالن ***  22الی  25اسفند 1397
13 – 16 march 2019 *** ITALY - MILAN

نمایشگاه معماری و ساختمان میالن ) (MADEبزرگترین نمایشگاه تجاری بین المللی صنعت ساختمان سازی و
معماری است .معماری ،ساختمان سازی ،بهبودسازی انرژی ،بازسازی و نوسازی ،راحتی و آسایش داخل خانه،

اطالعات

پایداری ،نوآوری ،زیبایی و ایمنی ارتباط تنگاتنگ روزافزونی با هم یافته اند این نمایشگاه دسته های خاصی از
بازدیدکنندگان را هدف قرار داده است و مشتریان احتمالی را جذب می کند که به سوی تجربه پیشرفته بین

نمایشگاه

صنعتی جلب می شوند .این نمایشگاه در سال  2019و در شهر میالن برگزار می گردد.
وب سایت رسمی نمایشگاه www.madeexpo.it


طراحان -متخصصان ،شرکت های ساختمان سازی /نگهداری و تعمیرات ،پنجره سازان – صنعتگرها ،اشخاص

مشخصات

حقیقی ،خرده فروشان -توزیع کنندگان  -عمده فروشان ،پیمانکاران ،نصاب های سیستم های گرمایش ،مدیران

بازدیدکنندگان

ساختمان ،مدیران تاسیسات عمومی ،مدیران تاسیسات ،هتلداران ،دانشگاه ها و مراکز آموزشی ،نمایندگی ها،
شرکت های تولیدی.

نمایشگاه

خدمات
تور
مدارک

♥ بلیط رفت و برگشت ( نرخ روز)

♥ ویزای شنگن

♥ ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی

♥ هتل  5و 4ستاره مرکز شهر با صبحانه

♥ کارت نمایشگاه

♥ راهنمای فارسی زبان

♥ بازدید از نمایشگاه

♥ بیمه مسافرتی

♥ بازدید از جاذبه های توریستی

♥ گذر نامه متقاضی با  6ماه اعتبار

♥ شناسنامه متقاضی و همسر

♥  3قطعه عکس

♥ مدارک شغلی  ،مالی و ملکی

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

ثبت نام اینترنتی www.tournamayeshgah.com -
تهران  ،میدان دکتر فاطمی  ،نبش خیابان شهید گمنام  ،پالک  ، 3طبقه  ، 1واحد  - 4گروه تورهای نمایشگاهی  ،کدپستی 1431654513
تلفن – 88992004 :فکس eliyasofgod@yahoo.com - 88950129 :

