
 

 

  

 

    

 اطالعات   

 نمایشگاه

زنجیره ساخت و ساز با تمرکز روزافزون بر  برگزار خواهد شد. اوترختدر شهر  2022 ژوئن 2الی  می  31این نمایشگاه در تاریخ 

محیط ، به سرعت در حال تغییر است و به پیشرفت های مثبت فناوری کمک می کند. این تحوالت و تحوالت مستلزم پیوستن به 

و اصول مکتوب معماری  ساخت و سازهای اجراییزمینه ی  نمایشگاهی برای حضور متخصصین در  BouwBeursیکدیگر است . 

بزرگترین نمایشگاه تجاری ساخت و ساز در هلند طیف گسترده ای از محتوا و مخاطبین را ارائه می دهد و بهترین راه حل ها  .است

 روز ارائه می دهد. 5را برای 

 /www.bouwbeurs.nl  : وبسایت نمایشگاه

 موضوعات

 نمایشگاه

 ساختمانیمصالح ساختمانی و 

 عایق

 ابزار ، بست و لباس

 سیستم ها و عناصر نما

 درب و فریم

 سقف و بام

 دیوارها و سقفهای داخلی

 تاسیسات ، آشپزخانه های بهداشتی

 لوال و قفل

 کف و پله

 هواپیما نیز میسر می باشد.ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط ئارا

   09194141438: تلگرام و واتساپ  -خانم مبشری  09124380170-88992004کسب اطالعات :  

www.tournamayeshgah.com   
 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥   ویزای شنگن              ♥                بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥     ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  زدید از جاذبه های توریستیبا ♥                بیمه مسافرتی  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥               ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥قطعه عکس                                          3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1401 خرداد 12الی  10 ***  اوترخت – هلند
 31 MAY_02 JUNE 2022 *** NETHERLAND - Utrekht 

 

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

  gilvagasht@gmail.com  88950129فکس :   –88992004 :تلفن

 

http://www.bouwbeurs.nl/
http://www.tournamayeshgah.com/

