
 گروه محصوالت نمایشگاه آنوگا آلمان:

شوگ، مذ،بشوگ، خجنم باذغ،ب خ ی ذ  

تذتادبشوگ  ، ت س ذ س سا ا خ  د س سا ذ غ سگسو 

غ اب ت گا    ، تخ ساب ت،هدن آ یاه سگا غ ا ذ 

تخ سا خز تکبا،جا آ ا غا  ت ذن گا)فذس ذ غا  

تذد ب خازذگا، ا،جدکبو وذگدد ذ بج س،بخذگسشوگدد 

گاا واو ا خازذگا، خاغد ذ شوگ  ، ذا نکبوذغا ود 

 ا   ، سگی اا ،ب باذا ذ غ) ا، سگیکبخا  اه تغیه،

    32766188120فکس :     perziantravel@yahoo.com           4واحد -03پالک-نبش اشراقی-ابتدای سهروردی شمالی-سیدخندان-تهران

      

حضور راهنما از تهران و در تمام  مدت تور-vipترانسفر های فرودگاهی به صورت -خدمات اخذ ویزا از سفارت آلمان  وایتالیاخدمات تور :

گشت و بازدید از جاذیه های توریستی درساعات خارج از ایام -ترانسفرهای نمایشگاهی همه روزه-ترانسفرهای فرودگاهی رفت و برگشت-

ترانسفرهای بین -بلیط رفت و برگشت هواپیما-بیمه مسافرتی-کارت نمایشگاه تمام  مدت-نمایشگاه در شهر نمایشگاهی و شهرهای اطراف نزدیک

 شهری در صورت لزوم

05-09  oct  -cologne  Germany 

1398مهر ماه   17مهر الی  13  

هرنفر در اتاق  اتاق یک تخته تاریخ  ایر الین

 دوتخته

 مسیر تور

مهر 17به  13 ترکیش ایر یورو+ 1250   

  نرخ بلیط

1100 +  

 نرخ بلیط

روزه آلمان 5  

شب اطراف کلن (4)   

مهر 19مهر به  12 ایران ایر یورو+ 2550   

تومان 450000  

یور+ 1850  

تومان 4500000  

روزه آلمان ایتالیا8  

شب میالن 3شب کلن)آخن(+4  

مهر 17مهر به  10 ترکیش ایر یورو+ 2550   

تومان 6400000  

یورو+ 1850  

تومان 64000000  

روزه ایتالیا آلمان 8  

شب کلن )آخن(4شب میالن +3  

 

 خدمات ویژه :

 قرار مالقات و مذاکره به اعضای انجمن تولید کنندگان  ماشین آالت صنایع غذایی ایتالیا-

 کارخانه تولید ماشین آالت صنایع غذایی و یک کارخانه تولید محصوالت کنسروی 2بازدید از -

 

 پرزین سفر ایران

 مدارک الزم:

مدارک معتبر شغلی مربوط به 
-موضوع نمایشگاه)جوازکسب

-فیش حقوقی-روزنامه رسمی
 حکم کارگزینی(

گردش حساب بانکی-  

تمکن مالی-  

سند ملکی در صورت وجود—  

4.5در 3.5قطعه عکس  2-  

ماه  6اصل پاسپورت با حداقل -
 اعتباراز زمان سفر

 توربازدید از نمایشگاه مواد غذایی آلمان



Second Story Headline 
Place your stories in order of their importance. For example, your most important 

story should be at the top of the page. Less important stories, or stories that may 

appeal to a smaller portion of your audience should be lower down on the page.  

Use paragraphs often. A wall of white text makes it hard for the reader to skim a 

story and find a way to quickly drop in and out of your content. White space gives 

the user an opening into your information. Don’t be afraid to leave spaces open. 

You might also designate a consistent spot on the page for lighter, or more editori-

al content. That way the reader always knows where to look for a certain type of 

content. 

Most  successful publications include a mix of content types to satisfy a wide 

range of tastes. Consider putting your most serious content on the front page, and 

your lighter content inside. 

It’s called a story for a reason 
Integrate frequent headlines to announce different sections of your story. Consider 

writing your content in a personal tone, in the same way you might talk to some-

one sitting across from you at a restaurant. 

Include paragraph breaks often 
Use paragraphs often. A wall of white text makes it hard for the reader to skim a 

story and find a way to quickly drop in and out of your content. White space gives 

the user an opening into your information. Don’t be afraid to leave spaces open. 

Another  
Story  
Heade 
Place your stories in order of their 

importance. For example, your 

most important story should be at 

the top of the page. Less important 

stories, or stories that may appeal 

to a smaller portion of your audi-

ence should be lower down on the 

page.  

Use paragraphs often. A wall of 

white text makes it hard for the 

reader to skim a story and find a 

way to quickly drop in and out of 

your content. White space gives 

the user an opening into your infor-

mation. Don’t be afraid to leave 

spaces open. 

Photo Caption 

Photo Caption 



 برنامه سفر:

 ایتالیا(:-گروه یک )آلمان

 ترانسفر به هتل-ورود به کلن- 128پرواز به کلن با پروازایران ایر به شماره پرواز-روز اول :مالقات با لیدر در فرودگاه امام

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز دوم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری دوسلدورف-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز سوم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز چهارم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 گشت شهری میالن-ترانسفر به هتل-پرواز به میالن-روز پنجم:صبح  ترانسفر به فرودگاه

 روز ششم :قرار مالقات و مذاکره با اعضای انجمن تولید کنندگان و  ماشین االت صنایع غذایی ایتالیا

 کارخانه تولید ماشین آالت ضنایع غذایی و یک کارخانه محصوالت کنسروی 2روز هفتم:بازدید از

 صبح 77:23در ساعت  IR750بازگشت به تهران با پرواز ایران ایر به شماره پرواز-روز هشتم:بعد از صرف صبحانه ترانسفر به فرودگاه 

4واحد -30پالک-نبش اشراقی-ابتدای سهروردی شمالی-سیدخندان-تهران  

 دفتر خدمات مسافرتی پرزین سفر در تهران با همکاری شرکت پارکس تور در ایتالیا و شرکت بلواستار درکلن

 تا به اکنون با همکاری انجمن مواد غذایی ایتالیا و شرکتهای ضنعتی ایتالیا 2330دوره موفق نمایشگاه آنوگا آلمان ازسالهای  1با اجرای حداقل 

 برنامه سفر زیر را ارائه می کند:

 )ایتالیا آلمان( 2گروه 

 -ترانسفر به هتل-70:35ورود به میالن ساعت -صبح 8:05در ساعت TK879پرواز به میالن با پرواز ترکیش ایر  به شماره پرواز-روز اول :مالقات با لیدر در فرودگاه امام

 بعد از ظهر گشت شهری میالن

 روز دوم:قرار مالقات و مذاکره با اعضای انجمن تولید کنندگان و  ماشین االت صنایع غذایی ایتالیا

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -بعد از صرف صبحانه در هتل

 کارخانه تولید ماشین آالت ضنایع غذایی و یک کارخانه محصوالت کنسروی 2روز سوم:بازدید از

 دقیقه فاصله تا نمایشگاه( 33ترانسفر به هتل در اخن )-پرواز به کلن-ترانسفر فرودگاه-روز چهارم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری دوسلدورف-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز پنجم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز ششم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری اخن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز هفتم:بعد از صرف صبحانه در هتل

  20:03در ساعت TK1678بازگشت به تهران با پرواز ترکیش ایر به شماره پرواز-ترانسفر به فرودگاه  -وقت آزاد-روز هشتم:بعد از صرف صبحانه

 هتلهای تور :

MILAN: 

Nyx Hotel OR Radisson blue 4* TOP 

Aahen:  Hampton  by Hilton  4* top 



Second Story Headline 
Place your stories in order of their importance. For example, your most important 

story should be at the top of the page. Less important stories, or stories that may 

appeal to a smaller portion of your audience should be lower down on the page.  

Use paragraphs often. A wall of white text makes it hard for the reader to skim a 

story and find a way to quickly drop in and out of your content. White space gives 

the user an opening into your information. Don’t be afraid to leave spaces open. 

You might also designate a consistent spot on the page for lighter, or more editori-

al content. That way the reader always knows where to look for a certain type of 

content. 

Most  successful publications include a mix of content types to satisfy a wide 

range of tastes. Consider putting your most serious content on the front page, and 

your lighter content inside. 

It’s called a story for a reason 
Integrate frequent headlines to announce different sections of your story. Consider 

writing your content in a personal tone, in the same way you might talk to some-

one sitting across from you at a restaurant. 

Include paragraph breaks often 
Use paragraphs often. A wall of white text makes it hard for the reader to skim a 

story and find a way to quickly drop in and out of your content. White space gives 

the user an opening into your information. Don’t be afraid to leave spaces open. 

Another  
Story  
Heade 
Place your stories in order of their 

importance. For example, your 

most important story should be at 

the top of the page. Less important 

stories, or stories that may appeal 

to a smaller portion of your audi-

ence should be lower down on the 

page.  

Use paragraphs often. A wall of 

white text makes it hard for the 

reader to skim a story and find a 

way to quickly drop in and out of 

your content. White space gives 

the user an opening into your infor-

mation. Don’t be afraid to leave 

spaces open. 

Photo Caption 

Photo Caption 



 برنامه سفر:

 ایتالیا(:-گروه یک )آلمان

 ترانسفر به هتل-ورود به کلن- 128پرواز به کلن با پروازایران ایر به شماره پرواز-روز اول :مالقات با لیدر در فرودگاه امام

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز دوم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری دوسلدورف-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز سوم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز چهارم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 گشت شهری میالن-ترانسفر به هتل-پرواز به میالن-روز پنجم:صبح  ترانسفر به فرودگاه

 PSMروز ششم :قرار مالقات و مذاکره با برخی از بزرگترین مدیران و کارخانجات پلیمیر و پالستیک ایتالیا در انستیتو 

 کارخانه تولید ماشین آالت و خط تولید پلیمر و نانو پلیمر 2روز هفتم:بازدید از

 صبح 77:23در ساعت  IR750بازگشت به تهران با پرواز ایران ایر به شماره پرواز-روز هشتم:بعد از صرف صبحانه ترانسفر به فرودگاه 

4واحد -30پالک-نبش اشراقی-ابتدای سهروردی شمالی-سیدخندان-تهران  

 دفتر خدمات مسافرتی پرزین سفر در تهران با همکاری شرکت پارکس تور در ایتالیا و شرکت بلواستار درکلن

تا به اکنون برنامه سفر زیر را  جهت باز دید ازنمایشگاه  2330دوره موفق نمایشگاه آنوگا آلمان ازسالهای  8با اجرای حداقل 

 بزرگ و سه ساالنه پالستیک آلمان ارائه می کند:

 )ایتالیا آلمان( 2گروه 

 -ترانسفر به هتل-70:35ورود به میالن ساعت -صبح 8:05در ساعت TK879پرواز به میالن با پرواز ترکیش ایر  به شماره پرواز-روز اول :مالقات با لیدر در فرودگاه امام

 بعد از ظهر گشت شهری میالن

 PSMقرار مالقات و مذاکره با برخی از بزرگترین مدیران و کارخانجات پلیمیر و پالستیک ایتالیا در انستیتو روز دوم:

 کارخانه تولید ماشین آالت و خط تولید پلیمر و نانو پلیمر 2بازدید ازروز سوم:

 گشت شهری آخن-دقیقه فاصله تا نمایشگاه( 33ترانسفر به هتل در اخن )-پرواز به دوسلدورف-ترانسفر فرودگاه-روز چهارم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری دوسلدورف-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز پنجم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری کلن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز ششم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 بعد از ظهر گشت شهری اخن-عصر 5صبح تا  8ترانسفر به نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه از ساعت -روز هفتم:بعد از صرف صبحانه در هتل

 78:35در ساعت TK1594بازگشت به تهران با پرواز ترکیش ایر به شماره پرواز-ترانسفر به فرودگاه  -وقت آزاد-روز هشتم:بعد از صرف صبحانه

 هتلهای تور :

MILAN: 

Nyx Hotel OR Radisson blue 4* TOP 

Aahen:  Hampton  by Hilton  4* top 



Contact Us 

Give us a call for more 

information about our ser-

vices and products  

Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

(555) 555-0123 

email@sample.com 

Visit us on the web at 

www.northwind.com 

Back Cover Story Headline 
Use paragraphs often. A wall of white text makes it hard for the reader to skim a 

story and find a way to quickly drop in and out of your content. White space gives 

the user an opening into your information. Don’t be afraid to leave spaces open. 

You might also designate a consistent spot on the page for lighter, or more editori-

al content. That way the reader always knows where to look for a certain type of 

content. 

Most  successful publications include a mix of content types to satisfy a wide 

range of tastes. Consider putting your most serious content on the front page, and 

your lighter content inside. 

It’s called a story for a reason 
Integrate frequent headlines to announce different sections of your story. Consider 

writing your content in a personal tone, in the same way you might talk to some-

one sitting across from you at a restaurant. 

Northwind Traders 

4567 Main Street 

Raleigh, NC 02134-0000 

PLACE 
STAMP 
HERE 

Northwind Traders brings you the world 


