
 

 
 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

 
 

 اطالعات  

 نمایشگاه

زمینه خمیر کاغذ، کاغذ و صنعت تامین کننده در بزرگترین تنها نمایشگاه اروپا در  )Expo-ZELLCHEMING (نمایشگاه چوب و کاغذ فرانکفورت

 کشور تولید کاغذ در اروپا است.

 .mesago.dewwwنمایشگاه  رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

، سفید کننده و موادشیمیایی سفید کننده، بخش پوشش یا رنگ اندود، رنگدانه ،مواد شیمیایی و مواد افزودنی) سازیمواد اولیه، مواد افزودنی، آماده 

حمل و ، خشک کردن خمیر و عدل بندی، مواد و مواد مصرفی، بازیافت الیاف، تخمیر مکانیکی، تخمیر شیمیایی ، حمل و نقل، بازیافت مواد شیمیایی

 (تصفیه، نقل مواد

 )فیلترها، تجهیزات کمکی، دوش شستشو، تیغه، طناب ها، کمربند، نمد، سیم)ات و یراق آالت ماشینتجهیز

دستگاه الیه ، پرس سایز و فیلم، ماشین آالت منسوجات، ماشین آالت تخته بندی، ماشین آالت کاغذ، آماده سازی موجودی)ماشین آالت، نظارت

 (تصفیه کننده ها، سیستم های لوله کشی و مخزن، پمپ ها و سوپاپ، تبدیل، نهایی سازی، نشانی

 (نگهداری مولد کلی، راه کارهای سیار، نظارت بر وضعیت)اتوماسیون/ بهینه سازی فرآیند

مدیریت چرخه ،  (MES) سیستم اجرای تولید، (PDM) مدیریت تولید داده، (ERP) برنامه ریزی منابع سازمانی)فناوری اطالعات صنعتی/ارتباطات

 ((PLM)  ولعمر محص

 (کنترل کیفیت، تجهیزات تجزیه و تحلیل، SPS)فناوری اندازه گیری و کنترل

 (کاغذهای فنی و تخصصی، کاغذهای بهداشتی، کاغذهای تابلو و بسته بندی، کاغذهای گرافیکی)تولید کاغذ

 (سایر محصوالت، ابزار بسته بندی، تبدیل کاغذ و مقوا، چاپ) تبدیل و پوشش

بسته بندی، توزین، اندازه گیری و ، تجهیزات انبار و ماشین آالت، فن آوری حمل و نقل و ذخیره سازی، حمل و نقل)و نقل پیشرفتهحمل و نقل، حمل 

 (فن آوری اطالعات و ارتباطات، برچسب زدن

  اختمانیخدمات معماری و س، سازمان دهندگان گروهیمشاوره،  و طراحی پروژه، خدمات)مهندسی و طراحی، سازمان های تجاری

، نشریات مرتبط، مراکز آموزشی، برنامه های صالحیت و شایستگی، فن آوری کاغذ، انجمن های فنیعلمی) های بخش ها، موسسات، انجمن

 (راهنماها، کتاب های علمی، مطبوعات تجاری

 (سایر، اتوماسیون انبار، تجهیزات آزمایشگاهی، فضای کار و ایمنی صنعتی)سایر محصوالت

 

 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   
 

 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 ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1399تیر  05الی  03 *** فرانکفورت–آلمان 

23 – 25 JUNE 2020 *** GERMANY - FRANKFURT 

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

  88992004 :تلفن

https://www.mesago.de/en/ZEX/For_visitors/Welcome/index.htm
http://www.tournamayeshgah.com/

