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دوساالنه فلورانسنمایشگاه                

 اطالعات

 نمایشگاه

دوساالنه فلورانس نمایشگاه اصلی هنرهای معاصر در شهر فلورانس ایتالیا به شمار می آید و همواره مجموعه های 

اشته است. این نمایشگاه هر دو سال برگزیده عالی و فوق العاده ای از هنرهای معاصر جهان را به نمایش گذ

یکبار با برنامه پربار خود که شامل کنفرانس، نمایشگاه، نمایش، و رویدادهای آموزشی است به شهر فلورانس جان 

دوباره می بخشد و فرصت های مختلفی را در اختیار هنرمندان و بازدیدکنندگان برای کسب اطالعات و بحث 

لی عرصه هنر و فرهنگ قرار می دهد. دوساالنه فلورانس از زمان تاسیس و آغاز در زمینه برخی از موضوعات اص

افتخار آن را دارد که یکی از معدود رویدادهای بین المللی )اگر در نوع خود،  1997به کار خود در سال 

برگزار  نخستین رویداد نباشد( محسوب شود که به صورت مستقل و از نظر مالی خودکفا در زمینه هنرهای معاصر

می شود. این نمایشگاه، تمام قالب های اصلی بیانی هنرهای تجسمی را به نمایش می گذارد: نقاشی، مجسمه 

سازی، هنر روی کاغذ، عکاسی، آثار هنری سه بعدی، ویدئو آرت، هنر دیجیتال، میکس مدیا، سفالگری، هنر 

هنرمند از بیش  6000نمایشگاه، آثار تقریباً طراحی منسوجات، نمایش، هنر طراحی جواهرات و اشیا تزئینی. این 

 .از صد کشور جهان را به نمایش می گذارد

  www.florencebiennale.orgنمایشگاه  رسمی  سایت  وب

 

 

 شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.ه کلیه خدمات بصورت تفکیکی ئارا

09124380170) خانم مبشری (، تلگرام :  09194141438  -88992004کسب اطالعات :      

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
 

 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                  ♥

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

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥قطعه عکس                                          3  ♥

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 

 

 1398ابان  5مهر الی  26 ***  فلورانس –ایتالیا

18 – 27 OCT 2019 *** ITALY - FLORENCE 
 

 

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

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن
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