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 اطالعات  

 نمایشگاه

برگزار می گردد. این  2022 ژوئن  10الی   8برگ در شهر هامبورگ ، در تاریخ نمایشگاه ریخته گری نورن

نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه تجاری از نوع اروپاست که در زمینه راهکارهای نوین فرآیندهای ریخته 

 گری تحت فشار از جمله ریخته گری تحت فشار آلومینیوم، منیزیم و روی برگزار می گردد. 

 www.euroguss.de :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

 حصوالتم

 نمایشگاه

، ناوری محرکهف، تست مواد، لوازم و سیستم های جانبی، نمونه سازی سریع، کارخانه های ریخته گری تحت فشار

، CNC عملیات پس از ریخته گری رو قطعات/ ماشین کاری با، محیط زیست، مدیریت پسماند و حمایت از کارگر

یه روش های شب، الب ها و تجهیزات جانبیق، مهندسی، حمل و نقل و جابجایی، فناوری سخت کاری و سطح

 و ن هاانجم، مواد مصرفی، عامل های جداکننده، فلزاتو ألیاژها، کوره ها و تجهیزات جانبی، سازی و محاسبات

فناوری  و یریاندازه گ، کنترل کیفیتو  تضمین، ماشین آالت و تجهیزات ریخته گری تحت فشار، مجالت فنی

ای کنترل سیستم هو  تحقیق، توسعه و خدمات، جامع برای مجتمع های ریخته گریراهکارهای ، کنترل و نظارت

 CAD, CAM, DNC, CAE, PPS, CAQ, CASE برای ریخته گری های تحت فشارسیستم های

 

 

 هواپیما نیز میسر می باشد.ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط ئارا
  09194141438 :و واتساپ (، تلگراممبشری) خانم  09124380170  -88992004کسب اطالعات :  

   www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 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   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                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 20 الی 18 *** نورنبرگ–آلمان  
08 – 10 JUNE  2022 *** GERMANY – NUREMBERG 

 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.tournamayeshgah.com/

