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     ورونا گری ریخته و متالوژی نمایشگاه

 اطالعات

 نمایشگاه

تنها نمایشگاه بین المللی فلزات است که نمایش جامعی از  )METEF (نمایشگاه متالوژی و ریخته گری ورونا

موارد کاربرد آنها و نیز  کاری، فناوری، ماشین آالت و کارخانه، محصوالت و مواد اولیه، فرآوری، ماشین

این آخرین فناوری های بازیابی و بازیافت فلزات و راهکارهای دست اول صنعت خودرو را در برمی گیرد. 

 در ایتالیا برگزار می گردد. 2020می  30الی  27نمایشگاه در تاریخ 

   www.metef.comنمایشگاه  رسمی  سایت  وب

مشخصات 

بازدیدکنندگان 

 نمایشگاه

ریخته گری فلزات آهنی و ، کاری سطح عملیات و ماشین، فرآوری و تولید قطعات و قطعات نیمه آماده

مکانیک، طراحی و مهندسی، ، وسایل نقلیه از خودروهای مسافری تا قطارها، کشتی ها و هواپیما ،غیرآهنی

، بسته بندی، شیمی، پتروشیمی و مهندسی مجتمع ها، بخش ساختمانموارد مورد استفاده در ، الکترومکانیک

 .خدمات، انرژی و فناوری های نوین، بازیابی و بازیافت

 

 

 

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

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

www.tournamayeshgah.com   
 

 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگا   ♥      ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

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

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

 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 

 

 1399خرداد  10الی  07 *** ورونا –ایتالیا

27 – 30 MAY 2020  *** ITALY - VERONA 
 

 

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

 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://www.metef.com/ITA/Home.asp
http://www.tournamayeshgah.com/

