
 

 

 

 

 

 پروفایل

    "International Expo Group" برگزار کننده
 شرکت میثاق فریوران مجری

 تاشکند –ازبکستان  مکان برگزاری
 مجوز

 
 0011آبان  8الی  6 زمان برگزاری

 عصر 01الی  01از ساعت  بازدیدساعت 
 0011/ آبان/ 5 زمان تحویل غرفه

 0011/ آبان /  6 افتتاحیه
 0011/ آبان / 8 اختتامیه

 0011/ آبان /  9 جمع آوری غرفه
 دلار 021 هزینه اجاره غرفه مجهز )مترمربع(

 ( غرفه سردر صندلی، عدد 2 و میز عدد0 لامپ، پریزبرق، موکت، استند،_  متر( 9امکانات غرفه مجهز )حداقل 
 با توجه به نرخ زمان پرواز اعلام خواهد شد  هزینه بلیط هواپیما

لیست قیمت هتل باتوجه به درجه ومیزان امکانات دراختیار مشارکت کننده   جلسات، ترنسفر ،(  دبل اتاق) هتل

 دلار( 011بطورمیانگین شبی قرار داده خواهد شد )
 19051011106آقای عمران    مدیرهماهنگی خارجی

 19000181500  محمدیخانم  پروژهمدیر 

  _داخلی و طراحی دیزاین - حمام وطراحی ستخرهاا _ ساختمانی ومصالح مواد - مطبوع تهویه فن ، گرمایشی سیستم   _  گروهک  کالایی 

 تجهیزات ، ساختمانی های مکانیزم و آلات ماشین _ سازی راه های و مکانیزم آلات ماشین ، ها مجتمع   _ساختمان ونمای و پنجره در - ساختمان آب وتصفیه تامین

 ولیدت برای فناوری و تجهیزات انتقال و بالابر تجهیزات _شهری خدمات برای تجهیزات ، تاسیسات بتن های پمپ ، قالب ، بتن اختلاط تجهیزات_یدکی  قطعات و  ،ابزار ای جاده

 و بالابر تجهیزات _سازی راه های مکانیزم و تجهیزات _سیمان و بتن های کارخانه _ساختمانی مصالح تولید برای فناوری و تجهیزات _گچ و آهک ، سیمان از ساختمانی اجزای

 ، بیعیط طبیعی سنگ ، گرانیت و مرمر سنگ ، موزاییک ، کف کاشی _سرامیک و کاشی تولید تجهیزات _نماها ، درها ، ها پنجره _بتونی ، بتونی های سازه _انتقال

 گرمایشی های سیستم_(غیره و گچ ، آهک ، سیمان) ساختمان خشک های مخلوط _رطوبت ، صدا ، صدا ، حرارت عایق مواد _الکل لاک و رنگ _مصنوعی سنگ

 واحدهای ، چیلرها ، مرکزی گازی کولرهای _هوا تهویه و کننده خنک ، تهویه های سیستم _خورشیدی گرمای _گاز مشعل های دستگاه _بخار دیگ تجهیزات ،

 شیرآلات و غیره. و اتصالات_ها پمپ ، شیرآلات و اتصالات ، لوله خطوط و ها لوله _کویل فن

 

)این نمایشگاه مشمول پرداخت  

یارانه نمایشگاهی از سوی سازمان 

 توسعه تجارت ایران می باشد(

 


