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 اطالعات

 نمایشگاه

شود و در نوبت برگزار می 2المللی کانتون واقع در شهر گوانجو در جنوب چین هر سال در نمایشگاه بین

 ۵0فاز مختلف بوده که در هر فاز مشاغل خاصی در آن حضور دارند. در این نمایشگاه  3هر مرتبه شامل 

 .ت تولیدی و تجاری چینی و خارجی حضور دارندارگان مختلف تجاری، متشکل از هزاران شرک
 https://invitation.cantonfair.org.cn  :  سایت نمایشگاه

 وضوعاتم

 نمایشگاه

 هایهای بزرگ و کوچک صنعتی، دوچرخه و موتور سیکلت، قطعات یدکی خودرو، الستیک، فرآوردهماشین :1فاز 

ن، ای و کشاورزی، کامپیوتر و لوازم جانبی آآالت ساختمانی و جادهماشینافزار، ابزار آالت، خودرو، شیمیایی، سخت

محصوالت الکتریکی ولوستر و چراغ، مصالح ساختمانی و دکوراسیون و بهداشتی ساختمان، کفپوش، کاشی، کابینت، 

 لوازم خانگی برقی و غیره

لوازم آشپز خانه و پذیرایی، سرامیک، شیشه و بلور، هنرهای شیشه و سفال و سرامیک، مبلمان، لوازم باغبانی، باغ  : 2فاز 

های تزیینی، صنایع دستی، لوازم حصیری، ست اتاق خواب، آرایشی و بهداشتی، اسباب بازی، ساعت، و باغچه، سنگ

 ر و غیرهها و لوازم تحریلوازم دکوری و هدیه، لوازم مخصوص جشن

 

شامل: جواهرات، انواع پوشاک، آویزها و تزیینات، محصوالت خز، چرم و فوم، الیاف و مواد خام پارچه، :  3فاز 

منسوجات خانگی و حوله، پرده، فرش روفرشی و کناره، محصوالت بومی چین، مواد خوراکی، بهداشتی و دارویی، 

ورزشی و پرورش اندام، لوازم مسافرتی، لوازم اداری، کیف و کفش های پزشکی، ارتوپدی و توانبخشی، لوازم دستگاه

 و چمدان و غیره

 

0910174۵623، تلگرام :(خانم محمدی) 090281110۵0 -88992004کسب اطالعات :       
                        @tour_namayeshgah:اینستاگرام www.tournamayeshgah.com ی:ثبت نام اینترنت  

 

 خدمات 

   تور

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥                 یاهکارت نمایشگ  ♥                                               هتل   ♥

     بیمه مسافرتی  ♥     

 مدارک
 بدون عینک و با کیفیت تمام رخ ، زمینه سفید ، 4در  6دو قطعه عکس ♥ 

 ماه اعتبار 7اصل پاسپورت با  ♥

  سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک نامه تمکن مالی التین در ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 www.Tournamayeshgah.com 
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