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                                   محصوالت زراعی سیوالنمایشگاه 

  
 

 طالعاتا

 نمایشگاه

 در شهر آنژه فرانسه برگزار می گردد. 1400 اسفند 26الی  24مصادف با  2022 مارچ  17الی  15  ن نمایشگاه در تاریخای

ای ، تنها نمایشگاه تجاری در فرانسه است که ارائهAngersای ساالنه در بازدیدکننده حرفه 26000دار و غرفه 700سیوال با 

اغبانی، ها، انگورسازی، بجامع و چشمگیر از تجهیزات و خدمات برای تمام تولیدات گیاهی: درختکاری، سبزیجات، دانه

 سیب، قارچ و تنباکو. کند. ،گیاهان دارویی و معطر ارائه می

سیوال، به عنوان یک پلت فرم و چهارراه برای نوآوری ها و راه حل های ملموس، مکان مناسبی برای بحث ها و چالش 

  های آینده است.

 /angers.com/en-https://www.sivalوبسایت نمایشگاه :

محصوالت 

 اصلی

 .تولید کنندگان پیشرو ماشین آالت کشاورزی

 .خاک ورزی، محصوالت حفاظت از گیاه، بسته بندی و موارد دیگر

 .آزمایشگاه ها، مدیریت زباله/بازیافت، محصوالت ارگانیک و غیره

 .سیوال دارای بزرگترین نمایندگی شرکت های بذر، تامین کنندگان نهال و نهالستان ها است

 چشمگیر برای کشت انگورپیشنهادی متنوع و 

 .پیشنهادی بی نظیر برای تولید سیب و گیاهان دارویی و معطر

 

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

   09194141438تلگرام و واتساپ :  -خانم مبشری  09124380170-88992004کسب اطالعات :  

www.tournamayeshgah.com 
 

 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 گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 

Tour & Travel Agancy 
Arranging International Exhibition Tours  

 www.Tournamayeshgah.com 

 

 1400 اسفند 26 لیا 24 ***  آنژه – فرانسه 
15 – 17 MAR 2022 *** FRANCE - ANGERS 

 

 

 

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

  gilvagasht@gmail.com  88950129فکس :   –88992004تلفن: 

 

https://www.sival-angers.com/en/
http://www.tournamayeshgah.com/

