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ٍایي  ضذ دس ًوایطگاُ ایوٌی، اهٌیت ٍ سالهت دس کاس ّوِ جٌثِ ّای ایوٌی ٍ اهٌیتی دس کاس تِ ًوایص گزاضتِ خَاّذ

ًوایطگاُ فشصتی تشای ضواست تا هحصَالت ٍ ساّکاسّای خَد دس ایي صهیٌِ ّا سا تِ هخاطثاى ٍ کاسضٌاساى تیي الوللی 

 دس ضْش دٍسلذٍسف آلواى تشگضاس هیطَد. 0277اکتثش  02لغایت  77اسائِ دّیذ. ایي سٍیذاد اص 
 www.aplusa-online.comًوایطگاُ سسوی  ٍب سایت 

  وضوعاتم

 اصلی

هحافظت ضخصی، پاسچِ تشای پَضص هحافظتی ٍ لثاس کاس، تجْیضات ایوٌی ٍ ایوٌی دس کاس ) تجْیضات 

 اهکاًات هحیط کاس، ًشم افضاس، خذهات ٍ هطاٍسات لَاصم جاًثی ٍ...(

حفاظت دس تشاتش آتص، هشاقثت دس تشاتش اضعِ، اًفجاس، ایوٌی اهٌیت دس کاس )سیستوْاٍ هحصَالت ایوٌی، 

شٍصذا، هحافظ لشصش، تی صذا کٌٌذُ ّا، هحافظت هحیط صیستی، الکتشیکی، کٌتشل آلَدگی َّا، کاّص س

تکٌَلَطی کٌتشل ٍ اًذاصُ گیشی، سیستن ّا ٍ تجْیضات اهي، اتضاس ایوٌی تشای هاضیي آالت، هحل ّای 

س ٍ ًگْذاسی، اًتقال ٍ ایوٌی ٍ ٍسایل ًقلیِ، تیوِ کیفی، ًگْذاسی تخص ّا، استثاطات ایستادى، تعویش، سشٍی

 ٍ اطالعات، ًشم افضاس، کوک ّای تکٌیکی، داسٍّای اٍسطاًسی(

سالهت دس کاس ) سالهتی هحیط صیستی، داسٍی هسافشتی، هعواسی ایستگاُ کاسی، اسگًََهیک، اتضاس ٍ تجْیضات 

ُ دس کوک ّای اٍلیِ ٍ ًجات، پیطگیشی ٍ تشاپی، لَاصم تْذاضتی، تجْیضات ٍ آهادُ ساصی تشای استفاد

  سالهتی هشتثط تا کاس، کتشیٌگ دس هحیط کاس ٍ تغزیِ سالن ٍ...(

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

29708982772) خاًن هثطشی (، تلگشام :  29798787898  -88990228کسة اطالعات :     
  www.tournamayeshgah.com   

 

 خدمات 

 تور  

 تشاًسفش فشٍدگاّی ٍ ًوایطگاّی                                                  ٍیضای ضٌگي                                تلیط سفت ٍ تشگطت ) ًشخ سٍص(

 ساٌّوای فاسسی صتاى                کاست ًوایطگاُ        ستاسُ هشکض ضْش تا صثحاًِ   8ٍ 5ّتل   

  تاصدیذ اص جارتِ ّای تَسیستی                 تیوِ هسافشتی                          تاصدیذ اص ًوایطگاُ                

 مدارک
 ضٌاسٌاهِ هتقاضی ٍ ّوسش                 هاُ اعتثاس 6گزس ًاهِ هتقاضی تا 

 قطعِ عکس                                          هذاسک ضغلی ، هالی ٍ هلکی 9  

 لوا گشـتــگی
 شزکت خدمات مسافزت هوایی

 بزگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 1397آبان  17آبان الی  14 *** ديسلدريف–آلمان  

5 – 8 Nov 2019*** GERMANY - DUSSELDORF 
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