
 

 

  

 

                                                                   میوه و سبزیجات نمایشگاه

 اطالعات   

 نمایشگاه

کشور  تسالونیکیدر شهر  2021آپریل  17 الی 15تاریخ از   FRESKON نمایشگاه بین المللی میوه و سبزیجات

یک رویداد بین المللی و تجاری در زمینه تولید ،فرآوری و پخش میوه و نمایشگاه این  . برگزار می گرددیونان 

سبزیجات است که اخرین دستاوردهای تکنولوژی در این صنعت را برای کمک به تولید کنندگان در 

 سابقه با و ای حرفه کنندگان شرکت حضور. گذاشت خواهد نمایش به را کاری مان راند ترین باال کسب  جهت

هدف اصلی برگزاری این  .میاورد فراهم صنعت این در تحوالت اخرین شناخت برای را زمینه نمایشگاه این در

نمایشگاه ساختن سکوی پرتاب ارزان قیمتی برای تمام فعاالن این صنعت است از جمله فعاالن در زمینه صادرات 

کشاورزی، پخش کنندگان عمده و جزئی ،حمل و نقل و فعالیت های مرتبط با تولید و پخش و واردات محصوالت 

  محصوالت کشاورزی تازه است.

  https://freskon.helexpo.gr/en:وبسایت نمایشگاه

 موضوعات

 نمایشگاه

· واردکنندگان و صادر کنندگان میوه و سبزیجات · میوه و تره بار عمده فروشان · تعاونی ها  تولیدکنندگان 

 مواد بسته بندی· ماشین آالت · شرکت های حمل ونقل و لجستیک · سوپر مارکتهای زنجیره ای 

 ماشین آالت کشاورزی ,کشاورزی  -باغداری 

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

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                سافرتیبیمه م  ♥                   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 

 

 1400فروردین  28الی  26 ***  تسالونیکی – یونان

15-17 April 2021*** Greece - Thessaloniki 

 

 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://freskon.helexpo.gr/en
http://www.tournamayeshgah.com/

