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  مسکو نان و شیرینینمایشگاه 

 روسیه – مسکو
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 اطالعات 

 نمایشگاه

نمایشگاه نان و شیرینی مسکو تنها نمایشگاه مسکو است که کل تنوع بازار نان و شیرینی پزی روسیه را به نمایش می گذارد. این 

گیرنده ارشد و کارشناس تصمیم  15000شرایط مناسبی برای حفظ و ایجاد ارتباطات تجاری شما ایجاد می کند. بیش از نمایشگاه 

صنعتی و فنی شامل نانوایی سنتی با کیفیت، نانوایی صنعتی، شیرینی پزی، فروشگاه های مواد غذایی، کافی شاپ ها و و طراحان 

 .و مجریان مغازه در نمایشگاه نان و شیرینی مسکو دیدار خواهند کرد

    moscow.com-www.modernbakery:  سایت نمایشگاه

 حصوالتم

 نمایشگاه

محصوالت منجمد و یخ ، مواد تزئین شیرینی و شکالت، چربی و روغن، محصوالت آماده پخت و مواد اولیه) ترکیبات و مواد اولیه

 (تولید پیتزا و ماکارونی، تولید بستنی، تولید فست فود، چای، قهوه و ماشین آالت مربوط به قهوه، زده

، مطبوعتبرید، تخمیر، تهویه و تهویه ، تجهیزات اجاق و کوره، ماشین آالت و تجهیزات فنی پخت نان و شیرینی) فرآوری مواد غذایی

 بهداشت ( و نظافت، ابزار آزمایشگاهی و اندازه گیری، ابزار آزمایشگاهی و اندازه گیری، فن آوری ها

 ( دستگاه جدا کننده، ماشین آالت و مواد بسته بندی) بسته بندی

 ( خدمات، فروش) فروش

 مغازه و کافه لوازمو  ای حرفه موسسات

 

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

خانم مبشری 09194141438– 88992004کسب اطالعات :    
www.tournamayeshgah.com                         

 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥                                                       هتل   ♥

 بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                گشت شهری با ناهار                  ♥

 قطعه عکس 2 ♥                ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥ مدارک

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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www.Tournamayeshgah.com 

 

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