
 
 

 رسف روز رمخ
 نمايشگاه بين المللي 

 پالستيك و الستيك

 دوسلدورف آلمان
 

  1398آبان ماه  اول  تاماه مهر 24از تاريخ    ( K  2019)   و الستيك  پالستيك سه ساالنه  نمايشگاه    هفدهمين

(16 - 23. Oct.  2019) شد.برگزار خواهد آلمان دوسلدورف شهر در 
  

  وريهاي در زمينه مواد اوليهو آخرين نوآتجارت                ماشين آالت و تحهيزات صنايع گالستيک و الستيک                

 صنايع جانبي ـ قالب سازي                                               محصوالت و قطعات پليمري 

  بسته بندي  و  پردازش                                                 ين  ،  رنگ   ،   چسبکائو چو  ،  رز 

  ماشين آالت بازيافت و عمل آوري و جوش پالستيک 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نمايند .با توجه به محدوديت در ثبت نام الويت با افرادي است که زودتر اقدام 
 

 : مدارك مورد نياز
 

 مدارك مالي -4قطعه عكس  دو -3ماه اعتبار    6گذرنامه متقاضي با حداقل   -2  مدارك شغلي - 1

  

                      66596113  - 15     تلفن هاي  و  (   0912 2444840   همراه  )    دکتر حسينآقاي لطفاً براي کسب اطالعات بيشتر با   

 .مراجعه نماييد         www.k-online.de    و يا به سايت   تماس حاصل فرماييد

 

 

 

 تور اتاق دو تخته هزينه ايرالين نوع تور نمايشگاهي رديف

 تومان 4990000يورو+1250 ايران اير روزه نمايشگاه آلمان  6 1

 تومان  4990000 يورو+1350 ايران اير هلند -روزه آلمان 8 2

 تومان  4990000يورو+1450 ترکيش ايتاليا–روزه  آلمان  8 3

 -اسپانيا –روزه آلمان  10 4

 فرانسه

 تومان  4990000يورو+2250 ايران اير

 -هلند –روزه  آلمان  10 5

 فرانسه  بلژيك 

 تومان  4990000+يورو1980 ايران اير

 -فرانسه –روزه  آلمان 10 6

 ايتاليا

 تومان  4990000+يورو2350 ايران اير

 -اسپانيا  –روزه آلمان 10 7

 ايتاليا

 تومان  4990000+يورو2350 ايران اير

 

 : يخدمات نمايشگاه
 

 بليط رفت و برگشت با هواپيما 

 هزينه ورودي سفارتو خدمات اخذ ويزا

 با صبحانه   Aاقامت در هتل چهار ستاره 

 ترانسفر فرودگاهي و نمايشگاهي با اتوبوس اختصاصي  

 کارت ورودي نمايشگاه

 بيمه مسافرتي  آکسا

 اماکن توريستي بازديد از

 راهنماي حرفه اي مسلط به زبان فارسي ، آلماني 

يهورو  120اقامت در اتاق يک تختهه بهه ازي هرشهب    

 اضافه ميشود

 :  خدمات اختصاصي
 

اخذ نمايندگي و امكان مشاوره در خريد ماشين آالت

 از کشورهاي اروپايي با مشاور ايراني و آلماني  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 66906176فكس :       66596113ـ  15تلفن :      8ـ  واحد  42تهران  ـ خ آزادي ـ خ اسكندري شمالي  ـ نرسيده به فرصت شيرازي  ـ  شماره  

rooz_safar@yahoo.com, www.roozsafar.com instagram.rooz safar, 

telegram.me/EuropeExhibition,roozsafar.blogfa.com,facebook.com/khoramroozsafar 

http://www.k-online.de/

