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 اطالعات

 نمایشگاه

گردهمایی آرایشگری مونیخ مهمترین نمایشگاه تجاری لوازم آرایشی اروپا است و محصوالت و برندهایی از تمام 

دهد. در این نمایشگاه حوزه های اصلی مانند لوازم آرایشی، ناخن،  شرکت های بزرگ و برجسته را ارائه می

مراقبت از پا و زیبایی پزشکی با حوزه های روند و گرایش مثل مرکز سالمتی و اِسپا و لوازم آرایشی ارگانیک 

 .تقویت می شوند

  fairs.de-www.beauty :نمایشگاه رسمی  وب سایت 

  وضوعاتم

 اصلی

شما بعنوان یک متخصص آرایشگری باید به پرسش ها و مسائل مختلف زیادی توجه داشته باشید. از آخرین روندها )لوازم آرایش

جدید پی ببرید، به آموزش حرفه ای خود ادامه دهید و کسب و کار بیشتری برای مؤسسه اطالع داشته باشید، به وجود محصوالت 

 (.خود بیابید

اغلب از هتل های اِسپا و مرکز سالمتی، استودیوهای لوازم آرایش و اسپاهای روزانه درخواست  )لوازم آرایشی گیاهی و اِسپا

 روندهای آخرین سال، مونیخ آرایشگری گردهمایی. دهند ارائه خود مشتریان به بیشتری محصوالت و درمان خدمات، می شود تا

 (.کند می معرفی را گیاهی آرایش لوازم و اِسپا بخش

 ارائه ناخن به مربوط های تکنیک و روندها آخرین و ،"ها ناخن" با رابطه در زیادی گردهمایی آرایشگری مونیخ موارد)ناخن ها 

 (.دهد می

موضوعات آرایشگری مربوط به جراحی پالستیک و زیبایی، دندانپزشکی، چشم پزشکی، لوازم  این منطقه، به)زیبایی پزشکی

 (.یابد می اختصاص بدن آرایش قوی و فرم دادن به

موضوع پا توجه زیادی را در نمایشگاه آرایشگری به خود جلب کرده است، به همین دلیل گردهمایی )مراقبت از پا و پاپزشکی

 (.بیشتر و منطقه ویژه ای برای پزشکان پا اختصاص داده استآرایشگری مونیخ، فضای 

 از آخرین روندها در دنیای مد و سبک زندگی مطلع شوید. به آخرین روندهای آرایشی برای مؤسسه خود پی ببرید. یا )لوازم سالن

 (.اینکه فقط از لوازم جانبی سالن برای درآمد بیشتر استفاده کنید

 ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ئارا
09124380170: خانم مبشری   09194141438  -88992004کسب اطالعات :      

www.tournamayeshgah.com   
 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥              کارت نمایشگاه  ♥      ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                   بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥               ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥قطعه عکس                                          3  ♥

 1399آبان  04الی  03 *** مونیخ–آلمان  
24 – 25 OCT 2020 *** GERMANY – MUNICH 

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 

  88992004 :تلفن
 

http://www.beauty-fairs.de/en/muenchen/home.html
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