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 اطالعات  

 نمایشگاه

و پرداخت نهایی سطح محسوب می رویدادی مهم برای فرآیندهای عملیات   (O&S)نمایشگاه رنگ و پوشش اشتوتگارت

شود. مفهوم این رویداد مترادف با موفقیت آن است: حضور تمام شاخه های صنعت و همه نوع مواد در یك رویداد بین 

 رشته ای.

  expo.com-engineering-www.automotive نمایشگاه  :رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

این رویداد تمام موضوعات اصلی صنعت عملیات سطح را در برمی گیرد. در این نمایشگاه می توانید با متخصصان 

و ارتباطات تجاری برقرار  بازدیدكننده گفتگو كنید، مسائل اصلی خود را با همتایان و كارشناسان صنعت در میان بگذارید

 .نمائید و راه را برای سفارش های جدید خرید هموار سازید

 تجهیزات اندازه گیری، تست و آنالیز

 پالسمای صنعتی و عملیات سطح با لیزر

 مهندسی محیط زیست و سیستم های تامین عملیات سطح و پرداخت نهایی

 فناوری الكتروپلیت

 پاشش حرارتی

 فناوری رنگ كردن

 یجاد ریزساختارهاا

 رنگ ها، مواد پوشش، مواد اولیه برای رنگ ها، سیستم های تولید رنگ برای پوشش پودری

 نانوفناوری

 فناوری نقش برجسته

 خدمات

 هواپیما نیز میسر می باشد. ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیطئارا
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  ♥             كارت نمایشگاه  ♥     ستاره مركز 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 ملكی ♥قطعه عكس                                          3  ♥

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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 1398 خرداد 15 الی  14 *** اشتوتگارت–آلمان 

04 – 05 JUNE  2019 *** GERMANY - STUTTGART 

 

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

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

آخرین مهلت 

 ثبت نام
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https://www.automotive-engineering-expo.com/en/
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