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 تسوِ تعالی

 

تا هَضَع هاشیي آالت کشاٍرزی ٍ تاغثاًی  ( EIMAتیي الوللی ایوا)چْل ٍ چْارهیي ًوایشگاُ 

ٍاقع در )در شْر تَلًَیا هرکس استاى اهیلیا رٍهاًیای ایتالیا اتحادیِ هلی هاشیي آالت کشاٍرزی ایتالیا  تَسظ

 ٍضعیت تِ علت شیَع ٍیرٍس کرًٍا در دٍ ایي رٍیذاد هْن در سال جاری گردد.  ترگسار هی (شوال ایي کشَر

 15) 2021فَریِ  7تا  3آتاى( ٍ ًوایشگاُ حضَری از تاریخ  25تا  21) 2020ًَاهثر  15تا  11از تاریخ دیجیتال 

 ترپا هی شَد. تْوي( 11تا 

 

 نمایشگاه دیجیتال ایما

رایگاى خَاّذ تَد.  ،ثثت ًام در پلت فرم آىتازدیذ از ًوایشگاُ دیجیتال ایوا، در صَرت 

تا آًْا تواس تگیرًذ ٍ  حاضر در ًوایشگاُ تازدیذ کردُ، شرکت 2000تَاًٌذ از غرفِ هجازی  تازدیذکٌٌذگاى هی

 هجازی ترتیة دٌّذ. دیذارّایدر صَرت توایل 

 است:هاشیي آالت کشاٍرزی ایتالیا در لیٌک زیر هعرفی شذُ  دیجیتال پلت فرم ًوایشگاُ

https://www.youtube.com/watch?v=TYDMiI3hMCE&feature=emb_logo 

ًَاهثر فعال خَاّذ تَد ٍ تواهی  15رٍز  24ًَاهثر تا ساعت  11رٍز  1ایي پلت فرم از ساعت 

 تاشذ. اًگلیسی ًیس هَجَد هیهحتَیات ٍ هَضَعات آى تِ زتاى 

. ّر کذام از شرکتْا دارای تخش هَضَعی/کاالیی دستِ تٌذی شذُ اًذ 14شرکتْا در  ،در ایي پلت فرم

تاشذ کِ در آى اهکاى دیذى کلیپ ّای هعرفی شرکتی، هشاّذُ هحصَالت جذیذ، ٍرق زدى  اتاق هجازی هی

رٍز ایي ًوایشگاُ دیجیتال، اًَاع سویٌارّا،  5چٌیي در کاتالَگْا ٍ تواس تا هتصذیاى غرفِ ّا ٍجَد دارد. ّو

 ّا تِ صَرت زًذُ ترگسار خَاّذ شذ.. رٍیذادّا ٍ ًوایش

https://www.youtube.com/watch?v=TYDMiI3hMCE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TYDMiI3hMCE&feature=emb_logo
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 نمایشگاه حضوری اِیما

 تِ شرح ریل قرار دارًذ:َعی ضسالي اصلی هَ 5در رٍیذاد حضَر ایي ًوایشگاُ، 

Eima Green : ذاری فضای سثس، پارکْا، تاغْای عوَهی اًَاع هاشیي آالت تاغثاًی ٍ ًگْ سالي ًوایششاهل

 .ٍ خصَصی، هاشیي آالت ٍرزشی در فضای سثس، سیستن ّای دکَر شْری ٍ هعواری سثس

Eima Componenti : لَازم جاًثی هاشیيسالي ًوایش هاشیي آالت کشاٍرزی ٍ اًَاع قغعات آى، شاهل 

 الت کشاٍرزیآ

Eima Energy : آالت هرتَط تِ هٌاتع اًرشی ًشات گرفتِ از تخش سالي ًوایش فٌاٍری ٍ هاشیي شاهل

  کشاٍرزی ٍ جٌگلی، ًوایش سیستن ّای ًسل جذیذ

Eima Idrotech:  در کشاٍرزیسالي ًوایش فٌاٍری آتیاری ٍ هذیریت آب شاهل 

Eima Digital:  سالي ًوایش سیستوْای الکترًٍیکی پیشرفتِ هرتَط تِ کشاٍرزیشاهل 

 ّا تِ لیٌک زیر هراجعِ شَد: ساليترای دستیاتی تِ سایت ّوِ 

-machinery-gardening-and-agricultural-https://www.eima.it/en/eima

exhibition.php 

 

تیشتر عالقوٌذاى تِ اعالعات ایي رٍیذاد تذیي ّوچٌیي آدرس سایت  ًوایشگاُ ایوا جْت دسترسی 

 شرح است:

www.eima.it   
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