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 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

              وژن غذایی صنایع اولیه مواد نمایشگاه

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات

 نمایشگاه

است که جایگاهی دارویی جهانی -رویداد غذا )Vitafoods Europe (نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی ژنو

مناسب برای کسب و کارها ایجاد می کند تا تجارت های جدیدی را شکل دهند و روابط سودمندی در بازار 

غذا داروی جهانی و صنایع خوراکی و نوشیدنی کاربردی ایجاد نمایند. نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی ژنو 

هانی مبتکر را دور هم جمع کرده است و تولیدگر ج 850با پوشش دادن چهار بخش کلیدی این صنعت 

تصمیم گیرنده ارشد به دنبال این هستند که ترکیبات غذا دارویی و مواد خام، خدمات و مکمل های  15600

غذایی را از حرفه هایی که شما در آن مشغول تولید هستید، بدست آورند. مطمئن باشید که در این رویداد 

هید داد تا از بازار رو به رشد غذا دارو بهره مند شوید. تصمیم گیرندگان مغتنم جایی را به خود اختصاص خوا

ارشد بخش های صنایع غذا دارو و مکمل های غذائی به نمایشگاه مواد اولیه صنایع غذایی ژنو می آیند و 

 .آماده اند تا به تجارت با شما بپردازند

 www.vitafoods.eu.comنمایشگاه رسمی  وب سایت 

موضوعات 

 نمایشگاه
 .طبیعی و گیاهی، غذای سالم، دارویی، مکمل های غذایی، خوراکی و نوشیدنی های کاربردی، غذا داروها

 

 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 :       

 

 خدمات تور

 

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥                             ویزا  ♥                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 ♥                                                    5/4× 5/3 قطعه عکس 3  ♥

 1399 اردیبهشت25 –23 *** ژنو – سوئیس

12 –14 MAY 2020 *** SWITZERLAND - GENEVA 

 
 

 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

 www.Tournamayeshgah.com 

 

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

  88992004 :تلفن

 

http://www.vitafoods.eu.com/welcome

