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 اطالعات  

 نمایشگاه

 سال 40 از است این نمایشگاه بیش پزشکی بخش برای جهان رویداد بزرگترین نمایشگاه تجهیزات پزشکی مدیکا 

 در شهر دوسلدورف برگزار می گردد  2020نوامبر 20الی  16 در تاریخ این. برگزار می گردد محکم و پایدار بصورتی

 شرکت می کنند.  سیاست و تحقیق، کار، و کسب های زمینه از برجسته افراد ساله، هر که

 tradefair.com-www.medica :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

 موضوعات نمایشگاه

 بیمارستان برای ای ویژه های مبلمان و پزشکی مبلمان جراحی، تجهیزات همچنین و پزشکی فناوری از وسیعی طیف ( پزشکی تکنولوژی

 به را شما ای است که رشته میان راه در رابط مهم های جنبه جمله از پزشکی اطالعاتارتباطات )  و اطالعات (، فناوریکنید. پیدا ها

 و الکترونیک، سالمت از ای عمده موضوعات از عالوه به های وسیعی  شبکه و ها داده آوری جمع در نوآوری از وسیعی طیف کل

pHealth . تجهیزات فیزیکی، درمانی محصوالت از کامل ای مجموعه به را شما ( ارتوپدی تجهیزات ، فیزیوتراپی،(دعوت می کند 

پیشرفته ترین فناوری ها  نوآورانه و  حوزه های پروتز نمایندگان از زیادی تعداد می توانید همچنین کاربردی آشنا می کند و های برنامه و

 پوشاک و کاالهای بهداشت، پزشکی، محصوالت روی بر تمرکزمصرفی) کاالهای و مصرف کاالهای یکبار، ( در این حوزه بیابید.

 آوری فن از وسیعی طیف تمام و ها آزمایشگاه )عملکرد تشخیص بیماری آزمایشگاهی و تجهیزات(، . مصرفی مواد مصرف و یکبار

 بازارهای جهانی بزرگترین از یکی به دسترسی گیرندگان تصمیم و کارکنان اینجا، در. باشد می کلیدی موضوعات بالینی تحلیل و تجزیه

 (.تشخیص بیماری دسترسی خواهند داشت و آزمایشگاهی فناوری

 

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

www.tournamayeshgah.com  
 

 هر نفر در اتاق دو تخته  زمان برگزاری مدت زمان تور

DOUBLE   ستاره 4 هتلدر  
 هر نفر در اتاق یک تخته 

SINGLE  ستاره 4در هتل 
 روزه ویژه نمایشگاه  4

 کلناقامت در شهر 

 یورو + قیمت پرواز 1600 یورو + قیمت پرواز 1150 1398آبان  30الی  27

 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 ♥                 بیمه مسافرتی  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

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

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥قطعه عکس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 www.Tournamayeshgah.com 

 

 1399آبان  30الی 26 *** دوسلدورف–آلمان  
16 – 20 NOV 2020 *** GERMANY – DUSSELDORF 

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

  88992004 :تلفن
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