
9th Specialized exhibition of agricultural inputs
نهمین نمایشگاه تخصصى نهاده هاى کشاورزى تهران

30/09/1401تاریخ: 

:لرزرو هت
 باسالم و احترام؛

نمایشگاه تخصصی  نهمینمحترم کنندگان و بازدید کنندگانمشارکتستاد برگزاری در راستای تسهیل و تسریع اقامت 

 از بازه جهت رزرو را انهای تهرلیست تعدادی از بهترین هتل، آژانس مسافرتی علی بابابا همکاری  های کشاورزی تهراننهاده

 نماید. اعالم می 1401دی ماه  18دی ماه تا  7 زمانی

آدرس نام هتل ردیف

33هران، سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان ت اسپیناس پاالس 1

، بلوار کشاورزتهران  2 اسپیناس خلیج فارس

بزرگراه شهید چمران ، تقاطع یادگار امام )ره(تهران ،  پارسیان آزادی 3

، هتل آتانا401، خیابان طالقانی غربی، پالک تهران، خیابان ولیعصر )عج( آتانا 4

42تر از بهشتی ، خیابان میرزای زینالی شرقی، پالک سهروردی شمالی، پایینتهران،  پرشین پالزا 5

1خیابان دربند، نبش خیابان احمدی زمانی، پالک  تهران، تجریش، چهارراه قدس، ویستریا 6

2141تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، پالک  سیمرغ 7

391تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، شماره  بزرگ تهران 8

33، پالک  ، جردن ، خیابان نلسون ماندال ، خیابان عاطفی شرقی ، کوی رفیع ، شبنم غربی تهران رونیا 9

29تهران، میدان ونک، بلوار مالصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، پالک  تاج محل 10

آرامیس تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ولیعصر، نبش کوچه دانش کیان 11

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:

 به نشانی در صورت تمایل به استفاده لطفا در وبسایت علی باباwww.alibaba.ir نام ها، ثبتدربخش اقامت هتل

تخفیفی اعالم شده اقدام فرمایید. هایاستفاده از کد نموده و با

 کد تخفیف برای رزرو حداقل سه شبAGRICULTECH2023  و برای رزرو یک یا دو شبAGRICULTECH9 

باشد.می

کنندگان خارجی، قیمت باشد و در صورت درخواست احتمالی از طرف مشارکتمسافران ایرانی می ها برایقیمت

گردد.استعالم گرفته شده و ارائه می

.مجری برگزاری نمایشگاه هیچ تعهدی به رزرو هتل و وجود اتاق خالی برای هتل ندارد

 با تشکر         

های کشاورزی تهرانستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی نهاده 

http://www.alibaba.ir/

