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  2020 کبائوت یساختمان زاتیتجه یالملل نیب شگاهیتور نما 

 آلمان  - برلین 

 (1398 اسفند 02الی  بهمن 29)   

18-21 Feb. 2020 
www.bautec.com 

و بزرگترین نمایشگاه بین المللی در زمینه ساخت و ساز و فن آوری در آلمان صنعت حمل و نقل  یدادهایرو نیاز بزرگتر یکی بائوتکنمایشگاه 

 21الی  18سال یک بار در شهر برلین آلمان برگزار میشود.  نوزدهمین نمایشگاه بائوتیک آلمان تاریخ  2هر محسوب میشود که تکنولوژی 

 .خواهد پیوستبه وقوع  2020فوریه 

 یها ستمیس یساختمان را با مهندسمعماری و نمای بیرونی که  ،بوده یدر انرژ ییبه مفهوم صرفه جو ها کننده دیبازد یعالقه مند تمرکز

 شرفتهیپ یو روش ها یاز مصالح ساختمان درست اقدامات حفاظت از آب و استفاده ،یدر مصرف انرژ ییو صرفه جو داریپا یهوشمند، راه حل ها

 کند. یادغام م ،یهنر

باعث شده قوانین سخت تری وضع شود، که  یم یو مسکن ناش دولتی ،یبخش خصوصطرف ساخت و ساز به طور عمده از  یبرا تقاضابیشترین 

 نیا پیامدهایشده است. نیز  شتریب یموجب تقاضااین روند حتی  ،یانرژ و صرفه جویی در و کارآمد داریپا یراه حل ها یاجراشود. با توجه به 

ه کرد ثابتصنعت ساخت و ساز در اروپا  یدادهایرو نیاز مهمتر یکینقش خود را به عنوان  گری، که بار دهتک مشهود بودائوروند مثبت در ب

 .است

 ابرنامه جامع از  کنفرانس ه کیهمه جانبه محصوالت و خدمات،  بیدر ترک ،تکائومنحصر به فرد ب یایکنندگان، مزا دیغرفه داران و بازد یبرا

 شود. یمگنجانده صنعت به روز این از اطالعات مربوط به  یگسترده ا فیمتمرکز بر موضوع و ط و کنگره های

 

 محصوالت بائوتک آلمان  فیط
 یرونیب یهاستمیس 

 محافظت یهاو عامل یساختمان ییایمیمواد ش 

 باالبر یدسترس یهاستمیساخت و ساز/ س زاتی/ تجه یساختمان آالتنیماش 

 یساختمانمواد  

 حفاظت در برابر آتش 

 هابامپشت 

 قیمواد عا 

 خدمات 

 یکیالکترون یو تکنولوژ زاتیتجه 

 برنامه سفر SGLهر نفر در اتاق  DBLهر نفر در اتاق  تاریخ سفر

 1398 اسفندماه 03بهمن الی  28
€ 1030 

 + قیمت پرواز به روز

€ 1190  

 + قیمت پرواز به روز
 برلینشب  5

PGTC-E08 -19 شماره پکیج:
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 (ی)ساختمان یهاو الک ینقاش 

 یخارج یساخت و ساز نما 

 یورود یهاها / درها / دربپنجره 

 یالیسر یساخته / ساخت و سازها شیپ یهاساختمان 

 ها/ دودکش یشیگرما یهاستمیس 

 یچوب یساخت و سازها 

 یساختمان یهایو گچ بر یداخل یساخت و سازها 

 هیتهو یهاستمیو س ستیز طیکنترل مح 

 یساختمان یهاساخت و ساز قالب 

 یبهداشت یهاستمیس 

 مربوطه یافزارهانرم 

 یدیخورش یهاستمیس 

 یشهر یهاستمیس 

 یساختمان یهاها و مشاورهانجمن 

 هاستمی/ س آالتنی/ ماش لیوسا 

 

 مند به بائوتک آلمان عالقه افراد
 معماران 

 صاحبان ساختمان 

 تاجران 

 ورانشهیپ 

 دکنندگانیتول 

 یصنعت یهابخش 

 مهندسان 

 ستیز طیمح نهیدر زم رندگانیگمیتصم 

 یو شهر یرونیب یاندازهامعماران چشم 

 یو کشور یشهر یهاکشو نقشه زانیبرنامه ر 

 آموزش و توسعه دهندگان 

 هاکشو نقشه زهایربرنامه 

 فعاالن در بخش مسکن 

 صنعت امالک و مستقالت 
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 خدمات:

 آلمان اخذ ویزای معتبر شینگن 

 ترکیشتهران  با هواپیمایی  - برلین -تهران  بلیط پرواز  

 با صبحانهنزدیک نمایشگاه ستاره تاپ  4اقامت در هتل  

 برلیناستقبال و بدرقه در  ،ترانسفر فرودگاهی 

 با لیدر مجرب فارسی زبان و با ون اختصاصی برلینیک روز گشت شهری در  

 بائوتک روز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه  3 

 اخذ بیمه نامه مسافرتی  

  بائوتکاخذ بلیط نمایشگاه  

 سیم کارت رایگان با شارژ اولیه 

 مدارک مورد نیاز:
 باشد. اعتبار داشتهماه  6روادید درخواستی، به مدت حداقل  از زمان پایان ستیگذرنامه متقاضی. گذرنامه بای 

 .پاسپورت قدیمی و کپی از شینگن های قبلی )در صورت وجود( 

  .شناسنامه متقاضی و شناسنامه همسر وی به همراه کپی 

 شده باشد.اخیر گرفته  میلیمتر که ظرف یکسال 35×45 دو قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه روشن بدون عینک و لبخند در ابعاد 

 ،حقوقی فیش ،کسب پروانه ،تولید جواز ، بازرگانی کارت، روزنامه رسمیکارت نظام پزشکی، پروانه طبابت، از قبیل )ارائه مدارک شغلی  

 .(ست بیمه بهمراه کپی آنلی ،دانشجویی گواهی

 .ارائه مدارک شغلی همسر ،در صورت شاغل بودن همسر 

)به انگلیسی و با مهر شعبه( و برگه تمکن مالی )به انگلیسی و با مبلغ یوروئی( از همان  ماه آخر حساب بانکی 3 پرینت گردش 

  .حساب

 ارائه سند مالکیت که بنام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد به همراه کپی آن. 

قبل از  ترک محدوده شینگنبه عنوان تعهد میلیون تومان در وجه آژانس گشتهای طالیی پارسیان،  50 به مبلغضمانت نامه بانکی  

  .انقضای ویزا

 :قبل از عقد قرارداد باید بدانید هنکاتی ک

 دریافت میشود. مابقی هزینه پس از صدور ویزا  تسویه میگردد. مبلغ تور در زمان عقد قرارداد 50% 

 ورود مسافر به سفارت دریافت میگردد.ضمانتنامه بانکی قبل از  

 نرخ ارز، مبالغ ارزی به یورو دریافت میگردد. اتبه دلیل نوسان 

 نرخ ارز، قیمت بلیط پرواز به روز محاسبه میگردد. بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد.  اتبه دلیل نوسان 

 ورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد شد.یورو به عهده مسافر میباشد. در ص 79واریزی سفارت به مبلغ  
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یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد  001هزینه بلیط نمایشگاه به مبلغ  

 شد.

، مسئولیتی متوجه آژانس حضور در سفارتقبل از در صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت یا کنسل کردن قرارداد از جانب مسافر  

 میگردد. عودتتومان به مسافر  میلیون 3پس از کسر مبلغ دریافتی و هزینه  نبوده

و به صورت انفرادی و گردیده محاسبه درخواستی در صورت درخواست مسافر برای تغییر تور، شامل شهر و کشورهای دیگر، هزینه تور  

VIP اجرا خواهد شد.یشان برا 

 .جرایم مربوطه طبق شرایط کنسلی قید شده در قرارداد اعمال خواهد گردید ،صورت اخذ ویزا و خودداری مسافر از انجام سفردر  

 میباشد. 1398ماه  آذر 25خرین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک، آ 

 تماس حاصل فرمایند.  این آژانس با مسئولین تورهای نمایشگاهیلطفا همکاران آژانسی      
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