Invitation
بازدید از چهاردهمین

نمایشگاه بین المللی تکنولوژی مواد غذایی FOTEG 2019

ترکیه–استانبول  11-تا  11اسفند ( 7-10 MARCH 2019 ( 1317
شرکت HFK Fuarcilik Trade Fairs

افتخاردارد از جنابعالی بعنوان مهمان دعوت بعمل آورده تا از نمایشگاه بزرگ صنایع و

تکنولوژی مواد غذایی که در شهر تاریخی و توریستی استانبول برگزار میگردد ،بازدید فرمایید .نمایشگاه فوتگ در تاریخ  11تا 11
اسفند  1317در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی  ISTANBUL EXPO CENTERبرگزار می گردد.
آخرین دوره برگزاری این نمایشگاه در فضای  1989متر مربع و حضور  885شرکت داخلی و خارجی برگزار گردید  111 ,شرکت از ترکیه
و  391شرکت از کشورهای اتریش  ,برزیل  ,بلغارستان  ,کانادا  ,چین  ,کرواسی  ,جمهوری چک  ,دانمارک  ,فنالند  ,فرانسه  ,آلمان ,
یونان  ,مجارستان  ,هلند  ,ایرلند  ,ژاپن  ,کره جنوبی  ,لیتوانی نیوزلند  ,اسپانیا  ,پرو  ,پرتغال  ,رومانی  ,عربستان و سنگاپور در این
نمایشگاه مشارکت داشتند.
دو شب اقامت در هتل و کلیه هزینه های ترانسفر مهمانان در استانبول بعهده ما خواهد بود و امیدواریم این سفر و بازدید از نمایشگاه با
خاطرات خوبی برای شما همراه باشد.
اعزام یک هیأت تجاری به منظور بازدید از نمایشگاه از سوی شرکت پارس رستاک برنامه ریزی شده است که از نماینده محترم آن
شرکت دعوت می شود از این نمایشگاه بازدید و از سایر برنامه های جانبی نمایشگاه بهره برداری فرمایند.
موضوعات نمایشگاه


بسته بندی مواد غذایی و ماشین آالت مرتبط



چاشنی ها و طعم دهنده های مواد غذایی



ماشین آالت و تکنولوژی فرآوری مواد غذایی



آخرین متد های امنیت و بهداشت مواد غذایی



معرفی تجهیزات آزمایشگاهی جدید در صنایع غذایی



تجهیزات و ماشین آالت کنترل کیفیت



ماشین آالت و تکنولوژی جدید پخت نان



ماشین آالت و تجهیزات بسته بندی مواد غذایی

تسهیالت رایگان:
 2 -1شب اقامت در هتل چهار ستاره همراه با صبحانه
 -2ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی
 – 3اهدا بسته خوشامد گویی نمایشگاه
 -4همراهی راهنما در طول سفر

تاریخ رفت 11 :اسفند 1317

تاریخ برگشت 19 :اسفند 1317

ثبت نام  28 :دالر تا تاریخ  25دی  1317و  85دالر از تاریخ  25دی ماه به بعد
وجه خرید بلیط مسافرتی بعهده مهمان میباشد.
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام خواهشمند است با شماره تلفن های  99845282-8تماس حاصل فرمائید.

