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 هحصْالت

 ًوایشگاٍ

بضسگتشیي سّیذاد دًیا دس صٌعت کاهپیْتش، شبکَ ّ في آّسی اطالعات  (CeBIT) ًوایشگاٍ کاهپیْتش ُاًْفش

ّ استباطات است کَ ُوَ سالَ با حضْس فعاالى علْم کاهپیْتش، استباطات ّ هخابشات دس هحل ًوایشگاٍ ُای 

فٌاّسی، اطالعات، هخابشات، سیستن اتْهاسیْى، شِش ُاًْفش بشگضاس هی شْد کَ شاهل فعالیت ُایی ًظیش 

ّ اطالعاتی ّ رخیشٍ ساصی ّ ًگِذاسی اسٌاد هحشهاًَ دس کاسبشدُای هختلف بَ ّیژٍ باًکذاسی، شبکَ  ایوٌی

 هی باشذ. ایٌتشًت، ایٌتشاًت، تْسعَ ّ تحمیك، خذهات

 ظwww.cebit.deّب سایت ًوایشگاٍ: 

   

.باشد می میسر نیز هواپیما بلیط و هتل تهیه کارت نمایشگاه، شامل تفکیکی بصورت خدمات کلیه ارائه  
سندیکاها و انجمن اعضای و نفر 5 باالی گروههای به ویژه تخقیف )  ) 

ماه قبل اقدام شود.( 5)چنانچه متقاضیان فقط درخواست ویزا از سفارت آلمان را دارند حتما باید از   

( وند حبیب خانن)  82099228820:  تلگرام و هوبایل  –  00229888:  اطالعات کسب  

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 

 خذهات 

 تْس  

 تشاًسفش فشّدگاُی ّ ًوایشگاُی                                          ♥   ّیضای شٌگي            ♥                   بلیظ سفت ّ بشگشت ) ًشخ سّص( ♥

 ساٌُوای فاسسی صباى  ♥             کاست ًوایشگاٍ  ♥     ستاسٍ هشکض شِش با صبحاًَ   4ّ 5ُتل   ♥

  باصدیذ اص جاربَ ُای تْسیستی ♥               بیوَ هسافشتی  ♥                 باصدیذ اص ًوایشگاٍ                  ♥

 هذاسک
 شٌاسٌاهَ هتماضی ّ ُوسش  ♥                         هاٍ اعتباس 6گزس ًاهَ هتماضی با  ♥

 هذاسک شغلی ، هالی ّ هلکی ♥       لطعَ عکس                                        3  ♥

 ُش ًفش دس اتاق دّ تختَ صهاى بشگضاسی هذت صهاى تْس  

 (DOUBLE )  ستاسٍ 4دس ُتل 

 ُش ًفش دس اتاق یک تختَ

 (SINGLE)  ستاسٍ 4دس ُتل 

 سّصٍ ّیژٍ 5

 ُاًْفش آلواى دس شِش 

 

 97 خشداد 14الی  12

 

 یْسّ + لیوت پشّاص 2650 

 

 یْسّ + لیوت پشّاص 1550

 سّصٍ ّیژٍ 7

 ُلٌذ -آلواى
        

 

 97 خشداد 17الی  12
 

 یْسّ + لیوت پشّاص  1140

 

 یْسّ + لیوت پشّاص  3610

 گیــلوا گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 
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11 – 15 JUNE  2018 *** Germany - Hannover 
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