
 

 0.0 

 نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ایتالیا          

 

 اطالعات

 نمایشگاه

یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی فناوری  )SPS IPC Drives (نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ایتالیا

ساالنه ای است که تامین کنندگان و تولید اتوماسیون الکتریکی به شمار می آید. این نمایشگاه، رویداد تجاری 

کنندگان حوزه اتوماسیون را گرد هم می آورد و تمام طیف محصوالت این صنعت را شامل می شود؛ از قطعات 

الکتریکی تا سیستم های اتوماسیون کامل. نمایشگاه اتوماسیون صنعتی ایتالیا با گرد هم آوردن تامین کنندگان و 

وان فرصتی عمده برای بخش اتوماسیون ایتالیا محسوب می شود. نمایشگاه اتوماسیون تولید کنندگان، به عن

صنعتی ایتالیا برای بازار ایتالیا، جایی که بهره وری، کارایی، رقابت و نوآوری در کنار هم قرار می گیرند، یک 

ر مقابل آنها دیگر بازدید معیارمحسوب می شود. غرفه داران و بازدید کنندگان از مزیت هایی بهره می برند که د

از غرفه های متعدد قطعات، کاری زائد و اضافی به حساب می آید. سخنرانی ها و آموزش های کنفرانس نمایشگاه 

اتوماسیون صنعتی ایتالیا با ساختاری موضوعی و مرتبط به صنعت، فرصت فوق العاده ای برای گفتگو در زمینه 

 .انه فراهم می آوردفناوری های جدید و کاربری های نوآور

   www.spsitalia.it  نمایشگاه رسمی  سایت  وب

 محصوالت 

 نمایشگاه

 ( )حسگرفناوری سنسور ، زیرساخت های مکانیکی ، سیستم ها و قطعات اتوماسیون

 

 

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

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

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 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                  ♥

 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 

 

 1398خرداد  09الی  07 ***  پارما –ایتالیا

28 – 30 MAY 2019 *** ITALY - PARMA 
 

 

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

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://www.spsitalia.it/646/welcome.html
http://www.tournamayeshgah.com/

