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 اطالعات

 نمایشگاه

 برگزار می گردد. 2022 می  11الی   8مواد غذایی میالن در تاریخ نمایشگاه 

 این نمایشگاه یکی از ایده آل ترین نمایشگاه تجاری جهان در زمینه مواد غذایی می باشد.

 www.tuttofood.it/en  :نمایشگاهرسمی  سایت  وب

 محصوالت

 نمایشگاه

 یی ( ایدر یغذاها ،ینیریانواع ش تزا،ینان، پ ،یآماده، ماکارون یغذاها ،یبستن  (منجمد ییمواد غذا

نوشیدنی ها )آب معدنی، قهوه و محصوالت مربوطه، نوشیدنی های انرژی زا، نوشیدنی های کاربردی، غذا و نوشیدنی های پیک 

 نیک و مسافرت (

 پاستا و ماکارونی )ماکارونی تازه، ماکارونی خشک، ماکارونی های شکلی و توپر(

 روغن )روغن، چربی های گیاهی(

لبنیات )پنیرهای نرم و سفت، پنیر آبی، پنیر غنی شده، پنیر پیتزا، پنیر فشرده، پنیر مانده، پنیر دودی، پنیر تازه، خامه گیاهی، کره، 

 شیر، خامه، پنیر ریکوتا، ماست(

خشک، قارچ ها، قارچ دنبالن،  یها وهیم جات،یخوابانده شده، ترش ییآرد، انواع آبگوشت و سوپ، مربا، مواد غذا) خواروبار

 (جات، مواد خوشبو، بقوالت، تخم مرغ و محصوالت مرتبط هیمارماالدها، برنج، غالت، حبوبات، ادو

عاء، گوشت، احشاء و ام یفرع یهافرآورده ،یشکار یشده، گوشت ها یفرآور یگوشت، گوشت های)گوشت و محصوالت گوشت

 (آماده یگوشت یغذاها

 

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

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

 

Gilva Gasht 

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

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