
 

 0.0 

 

                                                                                  

 هحصْالت

 ًوایشگاٍ

اهکاًات فضای باص، حفاظت اص سطح، ابضاس ّ هاشیي آالت ساختواًی، سیستن ُای فٌی ساختواى، هصالح 

سیستن پیش ساختَ  ساختواًی، سقف ساصی، پٌجشٍ ُا، دسب ُا، دسّاصٍ ُا، ساخت ًوا، ساخت ّ ساص،

ساصی ّ باغباًی، سیستن ُای ایوٌی دس بشابش آتش سْصی، سیستن ُای فٌی  ساختواًی،هحْطَ

ساختواى،تکٌْلْژی گشهایش، هٌابع تجذیذ پزیش، سیستن ُای تِْیَ هطبْع ّ تِْیَ، سیستن ُا ّ تجِیضات 

لْژی گشهایش، اال، تکٌْپضشکی، ساخت دیْاسُای پیش ساختَ، هٌِذسی صیشصهیٌی، سیستن با دستشسی ب

 .ساخت تختَ ّ الْاس، تغییش شکل فضای داخلی، ًشم افضاس، ساصهاى ُا ّ هْسسات

 http://www.bautec.comّب سایت ًوایشگاٍ: 

   

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

سندیکاها و انجمن اعضای و نفر 5 باالی گروههای به ویژه تخقیف )  ) 

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

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

   82028080890  :تلگرام

www.tournamayeshgah.com  - اینترنتی ام  ن   ثبت 
 

 

 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
َ هتقاضی با  ♥ َ هتقاضی ّ ُوسش  ♥                         هاٍ اعتباس 6گزس ًاه  شٌاسٌاه

 هذاسک شغلی ، هالی ّ هلکی ♥       قطعَ عکس                                        3  ♥

 تختَُش ًفش دس اتاق دّ  صهاى بشگضاسی هذت صهاى تْس  

 (DOUBLE )  ستاسٍ 4دس ُتل 

 ُش ًفش دس اتاق یک تختَ

 (SINGLE)  ستاسٍ 4دس ُتل 

 سّصٍ ّیژٍ 5

 بشلیي آلواى دس شِش 

 

 66 اسفٌذ 5الی   1

 

 یْسّ + قیوت پشّاص 1250 

 

 یْسّ + قیوت پشّاص  1550

 سّصٍ ّیژٍ 10

 هجاسستاى -چک -آلواى  
        

 

 66 اسفٌذ 10الی  1
 

 + قیوت پشّاصیْسّ   1550

 

 یْسّ + قیوت پشّاص  2450

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

                 20 - 23 FEB 2017 *** Germany – BERLIN    

 1431654513، کدپستی  گريٌ تًرَای ومایشگاَی - 4، ياحد  1، طبقٍ  3تُران ، میدان دکتر فاطمی ، وبش خیابان شُید گمىام ، پالک 

 gilvagasht@gmail.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفه

 

 

http://www.tournamayeshgah.com/

