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PEZHVAC

Research & Innovation Co.

 تصفیه پساب و بازچرخانی آب در صنایع فوالدي و فلزي

در بلژیک، هلند و آلمان

برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به فرودگاه بروکسل با پرواز ترکیش ایر

فرود در ساعت 11:50 به وقت محلی بروکسل بلژیک/ اقامت درهتل 

Penthotel Brussels City Center

تهران - بروکسل
یکشنبه

1398/03/12

1

Spechim SA خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

حضور در مقر انجمن جهانی فوالد و برگزاري جلسه با :

Advanced Industrial Sensors  و InOpsys Co.

Pentahotel Brusels City Center اقامت در هتل

بروکسل دوشنبه

1398/03/13 2

خروج از هتل به مقصد مقر انجمن جهانی فوالد و برگزاري جلسه با : 

مرکز تحقیقات فوالد بلژیک (OCAS) ، انجمن جهانی فوالد 

World Steel Association

Eurofer انجمن فوالد اروپا 

Leonardo Royal Hotel  حرکت به سمت آمستردام هلند، اقامت در هتل

بروکسل - آمستردام

سه شنبه

1398/03/14 3

Blue-tec BV خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

بازدید از شرکت .Nijhuis Water Technology B.V با حضور 

نماینده NWP ( مرکز آب هلند)

Leonardo Royal Hotel Amsterdam اقامت در هتل

آمستردام
چهارشنبه

1398/03/15 4

 Port of Rotterdam خروج از هتل به مقصد بازدید از بندر صنعتی رتردام

Hilton  حرکت به سمت دوسلدورف آلمان، اقامت در هتل

آمستردام - دوسلدورف
پنج شنبه

1398/04/16

5

Envirochemie GmbH خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

 Hilton Dusseldorf اقامت در هتل
دوسلدورف

جمعه

1398/03/17 

6

Hilton Dusseldorf آخر هفته اروپا –اقامت در هتل دوسلدورف
شنبه

1398/03/18
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صرف صبحانه ساعت، 9:00-8:00
حرکت به سمت فرودگاه دوسلدورف ساعت11:00
حضور در فرودگاه دوسلدورف در ساعت 16:05

پرواز برگشت از فرودگاه دوسلدورف با پرواز ترکیش ایر به فرودگاه امام خمینى (ره) در ساعت 19:05
فرود در ساعت 06:05 صبح روز دوشنبه 20 خرداد

دوسلدورف - تهران
یکشنبه 

1398/03/19

8

فاکس: 22402493- 021تلفن: 26291438 - 021

  info@pezhvac.com :پست الکترونیک

� کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳ 

شماره ثبت: ۴۶۲۰۰۰      �   شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۴۷۴۰۶۳

شرکت پژواك
 تهرا ن، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرک ز رشد واحدهاى فناورى

 www.Pezhvac.com :پایگاه الکترونیک 

Germany
Belgium

Netherlands

Brussels Dusseldorf

صرف صبحانه ساعت 8:00-7:00

صرف صبحانه ساعت 8:00-7:00

صرف صبحانه ساعت 8:00-7:00

آمستردام

Ѐмϸ

صرف صبحانه ساعت 7:00-8:00

صرف صبحانه ساعت 7:00-8:00
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