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 لوازم و تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی مدیکا آلمان ،نمایشگاه تخصصی بین المللی پزشکی  

 با توجه به تغییر سیستم نوبت دهی در وقت سفارت آلمان ممکن است ثبت نام در هر زمان متوقف شود
  )یک تخته( قیمت کل تور براي هر نفر  )دو تخته(قیمت کل تور براي هر نفر  زمان برگزاري  مدت تور نمایشگاهی

  یورو 1350+ تومان  000/550/2  یورو 790+ تومان  000/550/2  97آبان23تا  19  )دوسلدورف -شب اوبرهاوزن 4(   روز آلمان 5

  یورو 1580+ تومان  000/350/2  یورو 990+ تومان  000/350/2 97آبان25تا  19  )دوسلدورف - شب اوبرهاوزن 6(  روز آلمان 7
 

 تماس حاصل فرمایید  آقاي گل محمدي 09122209746  و 88476674- 88443629لطفاً براي کسب اطالعات بیشتر با تلفنهاي 

   عناوین نمایشگاه  

  :تخفیفات  
  ثبت  نام زودهنگام: 

 در صورت ثبت نام براي هر نفر  مبلغ یکصد یورو
 97اردیبهشت  18تا پیش از 

  هزار تومان براي اعضاي محترم نظام  350مبلغ
  مرتبطپزشکی و پرستاري و انجمن هاي 

  

  تکنولوژي پزشکی 
 پزشکی الکترونیک 
 آزمایشگاهی،بیمارستانی تجهیزات 
  تجهیزات اتاقهاي مراقبت و یژه 
 تجهیزات اورژانسی و فوریتی 
  معاینات و درمان 
  تراپی ، ارتوپديفیزیو 
 لوازم و تجهیزات اتاق عمل 
 لوازم یکبار مصرف پزشکی  

  

      مناسب برای افراد زیر    
  
  

MEDICA 2018  
   November.15-12  آلمان –دوسلدورف 

  
  97اردیبهشت 31: مهلت ثبت نام 

 مدیران بیمارستانها و آزمایشگاهها 
 پزشکان و متخصصان بیمارستانها 
 پزشکان و متخصصان آزمایشگاهها 
 پزشکان عمومی و پرستاران 
   ورادیولوژیست ها  - فیزیوتراپها 
 کلیه مجریان فعال در بیمارستان 
  در بیمارستانها و آزمایشگاهها دستیاران پزشک 
 فروشندگان و تجار در زمینه لوازم پزشکی 

  و سایر موارد مرتبط با صنعت و حرفه پزشکی     

  

  خدمات تور    مدارک مورد نیاز  
 
 

   

  ماه  4پاسپورت با حداقل
 اعتبار از تاریخ سفر

 3 قطعه عکس 
 مدارك شغلی 
 پرینت حساب بانکی 
 معرفی نامه از محل کار و 

  سازمان یا انجمن صنفی

   بلیط رفت و برگشت هواپیما ایران ایر 

 اوبرهاوزن در هتل چهار ستاره با صبحانه 

  خدمات ویزاي شنگن 

  تمام روزهاکارت ورود به نمایشگاه 

 قطار(  ترانسفر بازدید از نمایشگاه( 

  قطار( ترانسفر فرودگاهی( 

 بیمه مسافرتی  


