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به نمایشگاه یوروتیر  2018خوش آمدید  -بزرگ ترین
نمایشگاه بین المللی متخصصان پرورش حیوانات
در  13نوامبر  2018یوروتیر در های خود را بر روی بازدیدکنندگان بین
المللی باز می گشاید .با حضور خود در بزگ ترین نمایشگاه
سرپوشیده جهان با سالن  250,000متر مربع با تازه ترین نوآوری ها
در زمینه دام و طیور آشنا شوید .این نمایشگاه همچنین بر روی
پرورش گوسفند ،بز ،شیالت و نگهداری اسب هم تمرکز دارد.

بخش های جالب توجه نمایشگاه
برنامه نمایشگاه:
>>حیوانات پرورشی ،برنامه
پرورش ،تجارت ،تکثیر
>>خوراک و سایر مواد الزم
>>انبار سازی خوراک ،تولید خوراک
>>سوله سازی
>>فن آوری های نگهداری و
خوراک
>>فن آوری های تهویه و محیط
زیست

نوآوری!
 EuroTierمکانی ایده آل و برتر برای
ارائه نوآوری های شما است4 .
مدال طال و  21مدال نقره به بهترین
محصوالت در بین  250محصول
معرفی شده به  DLGبه منتخبین
کمیته داوران مستقل اهدا شد.

>>فن آوری های شیر دوشی و
سردخانه
>>فن آوری های مربوط به فرآوری
ضایعات حیوانی جامد و مایع
>>ماشین آالت و حمل و نقل
>>بازاریابی
>>تجهیزات و وسایل
>>مدیریت و مشاوره
>>انرژی طبیعی

با غرفه دارانی از بیش از  50کشور جهان
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هم زمان با  EuroTierاز نمایشگاه
 EnergyDecentralبازدید کنید.
انرژی و دام پروری با
یکدیگر ارتباط
نزدیکی دارند .در
سال  2016بیش از  31200بازدید کننده توجه خاص
خود را به این بازار نشان دادند .بیش از  360متخصص
و غرفه دار و  200شرکت دامپروری در
 EnergyDecentralمحصوالت و خدمات خود را در زمینه
انرژی عرضه کردند.
www.energy-decentral.com

جایی که حتما به آن سر بزنید:
سالن اختصاصی بازدیدکنندگان بین
المللی
غرفه  DLGمکانی است برای بازدید کنندگان بین
المللی تا برای مذاکرات تجاری با یکدیگر مالقات
کنند.
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نقشه اولیه نمایشگاه سال 2018

ساعت نمایشگاه:
هر روز 18.00 – 9.00
ورودی:
بلیط یک روزه
دانشجو و افراد مسن 
کودک  12ساله به همراه بزرگسا 
ل

27,00 Euro
14,00 Euro
مجانی

بلیط ورودی :
با خرید آن الین بلیط از ماه ژوالی  2018دیگر نیاز
نیست که در صف های طوالنی منتظر بمانید.
www.eurotier.com

بهترین محل برگزاری نمایشگاه
بزرگترین محل برگزاری نمایشگاه های جهان در هانوفر  ،در قلب
آلمان و اروپا ،واقع شده است .نمایشگا های تجاری ساالنه دو ملیون
بازدید کننده از آلمان و سایر نقاط جهان را به خود جذب میکند و دارای
برترین زیر ساخت های توسعه نمایشگاهی و جهانگردی می باشد.

هتل و اقامت گاه
HANNO-FAIR
Event GmbH & Co. KG
Tel.: +49 5321 3520-20
Fax: +49 5321 3520-21
info@hanno-fair.com
www.et.hanno-fair.com

& Hannover Marketing
Tourismus GmbH
Tel.: +49 511 12345-555
Fax: +49 511 12345-556
hotels@hannover-tourismus.de
www.hannover.de/hotels/eurotier

شرکای مسافرتی

سواالت بیشتری دارید ؟
Email: expo@DLG.org
Tel.: 0049 69 24788265
ارسال اخبار  EuroTierاز طریق ایمیل:
ما بسیار خوشنود میشویم تا بتوانیم شما را از
آخرین خبرها مطلع سازیم ،برای این منظور لطفا
نام ،آدرس ،کد پستی ،شهر و کشور محل اقامت
خود را به این آدرس برایمان ارسال فرمایید:
expo@DLG.org

شرکای مسافرتی ما می توانند برنامه مسافرت شما را تنظیم کنند.
برای اطالعات بیشتر به سایت  www.eurotier.comمراجعه کنید

ET18-farsi-0118

facebook.com/eurotier
www.eurotier.com

DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 24788-265
Fax +49 69 24788-113
expo@DLG.org • www.DLG.org

