
 

 

  

 

                      و کنگره بین المللی شبکه های توزیع برق نمایشگاه

 اطالعات   

 نمایشگاه

 .کنگره بین المللی شبکه های توزیع برق، به عنوان نهادی علمی، بین المللی و غیرانتفاعی به ثبت رسیده است

شهر ژنو  در 2021ژوئن  24الی  21ه و در تاریخ شروع به کار کرد 1971دوساالنه از سال  نمایشگاه ین سری از ا

به منظور افزایش مهارت و دانش تجار و فعاالن صنعت برق و آن هایی که   CIRED سوییس برگزار خواهد شد.

خود را بخشی از جامعه توزیع برق می دانند، فعالیت می کند. همه افرادی که در زمینه تولید ابزارآالت، تولید 

کار و یا در بخش علمی توزیع برق فعالیت می کنند می توانند از این  محصوالت، مشاوره، ارائه خدمات، کسب و

 .کنگره استفاده کنند

 org2021https://www.cired./ :وبسایت نمایشگاه 

 موضوعات

 نمایشگاه

CIRED این حوزه ها را پوشش می دهد: 

  تمام سیستم های مربوط به توزیع برق و خدمات مربوط 

 جنبه های فنی و تکنیکی تامین برق 

 سازمان دهی و مهارت هاجنبه های مربوطه از قبیل کاهش هزینه ها، محیط زیست،  

 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 
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 1400تیر  3خرداد الی  31 ***  ژنو – سوییس

21_24 June 2021*** Switzerland - Geneve 

 

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

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

 

https://www.cired2021.org/
http://www.tournamayeshgah.com/

