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ماشین آالت راهسازی و حفارینمایشگاه                                        

 اطالعات

 نمایشگاه

یکی از مهمترین رویدادهای ایتالیا در  )SaMoTer (نمایشگاه ماشین آالت راهسازی و حفاری ورونا

مایشگاه ماشین آالت حوزهءصنعت ساختمان بوده و به قلب تجهیزات ساختمان در ایتالیا مشهور است. همیشه ن

صنعت ساختمان ورونا رویدادی منحصر به فرد و موقعیتی ارزشمند برای شرکت های فعال در زمینه ماشین 

آالت جابه جایی خاک و سایت های ساختمانی بوده است. این نمایشگاه جایگاهی برای رشد تجاری است که 

تماعی شود. این نمایشگاه رویدادی هم ردهء می تواند منجر به پیشرفت های قابل مالحظهء اقتصادی و اج

حمایت می شود و در خود شرکت های تولید کننده ماشین  CECE سایر نمایشگاه های اروپاست که از سوی

، به اتحادیهء نمایشگاه ۱۹۷۱آالت ساختمانی و جابه جایی خاک را دور هم جمع می کند. این نمایشگاه در سال 

 .نهادی که برگزار کنندگان نمایشگاه های برجسته را گرد هم می آوردملحق شد،  )UFI (های اروپایی

 http://www.samoter.itوب سایت نمابشگاه : 

 

  

 خدمات 

 تور  

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

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

  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 
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       21 – 25 OCT 2020 *** ITALY - VERONA 

ایتالیا– ورونا  

 

 

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

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
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