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هوایي شركت خدمات مسافرت  
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 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان پاریس
 

 فرانسه -پاریس
 پس از اجرای موفقیت آمیز دوره های قبل، برگزار می نماید سال تجربه، 81اولین و بزرگترین مجری تورهای نمایشگاهی با 

 اطالعات

 نمایشگاه

 نوامبر 51الی  51در محل نمایشگاه های تخصصی پاریس از تاریخ  EquipBaieپانزدهمین نمایشگاه 
غرفه دار، محصوالت خود را  933در دوره گذشته تعداد دایر خواهد شد. 5931آبان  51الی  51مقارن با 

نشست تخصصی نیز برگزار  53نفر از آن بازدید کردند. در حاشیه این نمایشگاه،  55333عرضه نمودند که 
 www.equipbaie.com:  وب سایت نمایشگاه شد.

 

 آبان دایر مي شود. 16لغایت  12در مركز نمایشگاهي پاریس از تاریخ نمایشگاه درب و پنجره و سازه هاي فلزي 
 

 ساخت و ساز 
 دكوراسيون 

 مرمت و بازسازي 

 سيستم هاي كنترل ماشيني 

 خدمات فني و مهندسي 

 ماشين آالت و ابزار آالت 

 شيشه 

 درب و پنجره 

 و سایبان آفتابگير 

 پلكان 

 قطعات چوبي 

 چهارچوب 

 فلزات ساختماني 

 ت  اتصاال

 ماه اعتبار، شناسنامه متقاضی و همسر متقاضی، مدارک شغلی و مدارک مالی  6حداقل گذر نامه متقاضی با  مدارك ثبت نام:

 ریال 000/000/3تخفیف ویژه نظام مهندسی و اصناف ساختمانی 
 

هقیمت برای هرنفردراتاق دو تخت گاهیـدت تور نمایشـم زمان برگزاری   

 تور شش روزه پاریس 5931 آبان 53لغایت  55 یورو 5513تومان+  333/313/5

 ، میالنبارسلوناده روزه پاریس،  5931آذر  9آبان لغایت  55 یورو 5533تومان +  333/313/5
 

ديهه نمايشههاه،   صبحانه، بليط رفت و برگشت هواپيما، اخذ ويزا ، ورو ستاره با 4هاي اقامت در هتل خدمات تور:

 بازديد از جاذبه هاي توريستی، بيمه مسافرتی و نمايشهاهی، بازديد از نمايشهاه همراه با راهنما،ترانسفر فرودگاهی 
 

 www.pishvazasia.comثبت نام  اینترنتي:              64216261212 -612-66466969 كسب اطالعات:

http://www.equipbaie.com/

