
دعوة خاصة 
من

المعارضلحضور فعاليات 

2021نوفمبر 15لغاية 12

اثينا اليونان 



المعارضعن

مجموعة تايغر العالمية بالتعاون مع شركة تدعوكم 

ات أهم توليب لتسويق المعارض الدولية لحضور فعالي

معارض الغذاء التي تقام سنويا بحضور اهم واحدث 

ر خطوط الشركات األوروبية والتي تعنى بتصنيع وتطوي

انتاج االتغذية على كافة انواعها 

املة من بنفس التاريخ للستفادة الشالمعرضينسيقام 

الحضور 



متخصص

ات تكنولوجيا تصنيع األغذية والمشروب•

ماكينات التعبئة والتغليف •

الموووووووواد الموووووووام والمضوووووووافة  نتووووووواج األغذيوووووووة •

والمشروبات 

ميد أنظمة التبريد والتسمين ووحدات التج•

–زجوووووووووواج –ورق :الملصووووووووووقات والتغليووووووووووف •

بالستيك 

التنظيف والتطهير وإدارة المملفات •



متخصص

الممبوزات والحلويات والمثلجات•

السمن النبايت –الزبدة –المواد المام •

مماليط الدقيق –دقيق الحلويات •

الشكوالته والحلويات •

األيس كريم بأنواعه •

العجين المجمد منتجات -الباتسري •

عها القهوة والمشروبات الساخنة وماكينات تصني•

أفران الممابز والحلويات •

أليات ا نتاج لمنتجات الممابز والمعجنات •

أليات التعبئة والتغليف للممابز  •



للوفودبرنامج الزيارة 

ندق ا ستقبال يف مطار أثينا والنقل إىل الف•

نجوم شامل ا فطار 5ليايل يف فندق 3إقامة •

بطاقة دخول المعرض •

لعارضة ترتيب ا جتماعات الثنائية مع الشركات ا•

توفير ترجمة لللغة العربية •

فريق عمل متابع طيلة فترة الزيارة •

الحصول على رسالة دعوة رسمية من ادارة •

ينغن المعرض لتسهيل الحصول على الفيزا الش



المستندات المطلوبة 
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رسوم التسجيل 

لحاملين البطاقة الذهبية "مجانا

الصادرة عن مجموعة تايغر الغالمية 

رسوم تسجيل وخدمات تنظمية 
للمشاركين الجدد 

 €150€0



تعبئة المعلومات بدقة ●

ا لتزام ببرنامج المعرض وتعليمات ●
الفريق المرافق

ية المشاركة يف برنامج اللقاءات الثنائ●
B2B 

يوما 20اصدار الفيزا الشينغن قبل تاريخ ●
من المعرض 

لوبة تسديد رسوم التسجيل واألوراق المط●
لتأكيد الحجوزات 

خ أخر مهلة  ستقبال التسجيل بتاري●
10\10\2021

شروط التسجيل 



المكان والزمان 

مكان المعرض 
أثينا –اليونان 

Warsaw Expo

تاريخ الزيارة 

15ولغاية 12من 
2021نوفمبر 

توقيت زيارة المعرض
10:00من الساعة 
06:00صباحا حتى 

مساءا



مسؤولة قسم المعارض بمجموعة 
تايغر العالمية 

زينة فرحات  بالتعاون مع الشريك 

للتسجيل والحجز 

شركة توليب لتسويق المعارض 


