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 اطالعات 

 نمایشگاه

ترین رویداد برای ارائه ابعاد کلی ارتباطات، موثرترین و جامع  )D.PES (نمایشگاه چاپ و تبلیغات دیجیتال چین 

مشاوره، محصوالت تجاری تولید کنندگان، طراحی محصول، مواد، لوازم جانبی و کانال های توزیع در کل 

زنجیره این صنعت است. نمایشگاه چاپ دیجیتال و ال ای دی چین به ارائه چاپ حرفه ای، جوهر، حکاکی، لیزر، 

تبلیغاتی، و محصوالت نهایی می پردازد. بسیاری از شرکت های درجه یک و درجه دو  تجهیزات مرتبط، تابلوهای

 . از سراسر جهان به این نمایشگاه جذب می شوند
  www.chinasignexpo.com : سایت نمایشگاه 

موضوعات 

 نمایشگاه

پالستیک،  ماشین آالت وکیوم فرمینگ، دستگاه برش لیزری، و مواد و لوازم جانبی مرتبط دستگاه حکاکی دیجیتال

چاپگر ، دستگاه های چاپ دیجیتال، ماشین آالت صیقل، ابزار برش و غیره، دستگاه برش پالسما، برش پالتر

، دیجیتال و غیرهدستگاه انتقال حرارت، دستگاه خروجی تصویربرداری ، ، پرینتر دیجیتال روی پارچهUV مسطح

محصوالت تابلوهای تبلیغاتی، جعبه ، انواع جوهر چاپ و غیره، مواد چاپ دیجیتال و لوازم جانبی مرتبط

تجهیزات  ،POP محصوالت ال ای دی و، دستگاه های تبلیغاتی چند رسانه ای، نورپردازی،، محصوالت سه بعدی

 . نمایشی، لوازم برقی قابل حمل و غیره

 

( خانم مبشری )   09194141438 – 88992004کسب اطالعات :     

 www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی 
 

 خدمات 

 تور  

 نمایشگاهی                                         ترانسفر  ♥      ترانسفر فرودگاهی   ♥                بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥             کارت نمایشگاه  ♥                                                       هتل   ♥

 بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                                با ناهارگشت شهری   ♥

 قطعه عکس 2 ♥                ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥ مدارک

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1431654513، کدپستی  گروه تورهای نمایشگاهی - 4، واحد  1، طبقه  3تهران ، میدان دکتر فاطمی ، نبش خیابان شهید گمنام ، پالک 

  88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://www.chinasignexpo.com/en/index.html
http://www.tournamayeshgah.com/

