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 اطالعات 

 نمایشگاه

نمایشگاه لوازم الکترونیک و دیجیتال دبی )جیتکس شاپر( بزرگترین و تاثیرگذارترین نمایشگاه فروش و عرضه مستقیم محصوالت 

دیجیتال والکترونیک مربوط به فناوری اطالعات در خاور میانه است. این نمایشگاه جایگاهی فوق العاده برای شماست تا در آن غرفه 

 را ارائه دهید.  داشته باشید و محصوالتتان

 www.gitexshopperdubai.com: سایت نمایشگاه 

محصوالت 

 نمایشگاه

 (صوتی های سیستم محصوالت صوتی و تصویری، خودروهای الکترونیک، سیستم های سرگرمی، تجهیزات و)لوازم الکترونیک  

کامپیوتر و لوازم جانبی، ماشین حساب و کارت حافظه، تجهیزات کامپیوتری، کامپیوتر، ابزار ذخیره )اطالعات و ارتباطات فناوری

ساااازی داده ها، گجت های رومیزی، تصاااویربرداری دیجیتال، گیرنده های دیجیتال، محصاااوالت فن آوری دیجیتال، محصاااوالت 

اپتیک، جی پی اس، ساا ت افزار، صااکحه ک ید، لپ تام، حمن و نقن، موباین ت کن  آموزشاای دیجیتال، رسااانه های الکترونیکی، فیبر

شارات، نرم افزار،  صی، انت ش  ستم جهت یابی، نوت بوک، منابع آنالین، رایانه جیبی، رایانه های  سی همراه و لوازم جانبی، ابزار ارائه، 

 (تجهیزات م ابراتی

عکاسی، ساعت، هدایای تب یغاتی، مراقبت از دندان، لوازم الکترونیک و لوازم  دوربین های دیجیتال و تجهیزات)محصوالت خانگی 

 (جانبی، لوازم بهداشتی و آرایشی محصوالت، دستگاه های بی سیم، فن آوری های پوشیدنی

، بازی های الکترونیکی و سرگرمی، کنسول های بازی، DVD / VCD / MP3 / AV / I- blue rayانیمیشن، )بازی و سرگرمی

توسعه دهندگان بازی و نمایندگان فروش، بازی س ت افزار / نرم افزار، فرمت های با کیکیت بسیار باال، بسته بازی، رسانه های کارت 

 (صااااادا، بااازی مااوبااایاان، فاایاا اام، آاانااد رساااااانااه ای، بااازی آنااالیاان، بااازی کااامااپاایااوتااری، بااازی هااای ویاادئااویاای

و تجهیزات مدار بسته، شبکه، تجهیزات اداری، فتوکپی تجهیزات، آاپگر، کنکرانس تجهیزات، دوربین مدار بسته )اتوماسیون اداری

 (اسکنر، تجهیزات امنیتی، راه دور، منابع آنالین، فناوری بی سیم، ایستگاه های کاری

شتی، اقالم برقی، فن آوری های) تجهیزات خانگی ستم های تهویه مطبوع، لوازم برقی خانگی، لوازم آشپزخانه، محصوالت بهدا  سی

 (مراقبت از نوزاد، تجهیزات آشپزخانه، هوشمند صکحه اص ی فن آوری، سیستم های تهویه

( 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  ♥                                گشت شهری با ناهار  ♥

                 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 
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