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 اطالعات 

 ًوایشگاُ

ًوایشگاُ لَاصم الکتشًٍیک ٍ دیجیتال دبی )جیتکس شاپش( بضسگتشیي ٍ تاثیشگزاستشیي ًوایشگاُ فشٍش ٍ ػشضِ هستقین هحصَالت 

دیجیتال ٍالکتشًٍیک هشبَط بِ فٌاٍسی اطالػات دس خاٍس هیاًِ است. ایي ًوایشگاُ جایگاّی فَق الؼادُ بشای شواست تا دس آى غشفِ 

 حصَالتتاى سا اسائِ دّیذ. داشتِ باشیذ ٍ ه

 www.gitexshopperdubai.com: سایت نمایشگاه 

هحصَالت 

 ًوایشگاُ

 (صَتی ّای سیستن هحصَالت صَتی ٍ تصَیشی، خَدسٍّای الکتشًٍیک، سیستن ّای سشگشهی، تجْیضات ٍ)لَاشم الکتسًٍیک  

کاهپیَتش ٍ لَاصم جاًبی، هاشیي حساب ٍ کاست حافظِ، تجْیضات کاهپیَتشی، کاهپیَتش، ابضاس رخیشُ )فٌاٍزی اطالعات ٍ ازتباطات

ساصی دادُ ّا، گجت ّای سٍهیزضی، تصزَیشبشداسی دیجیتزال، گیشًزذُ ّزای دیجیتزال، هحصزَالت فزي آٍسی دیجیتزال، هحصزَالت           

یکی، فیبش اپتیک، جی پی اس، سخت افضاس، صفحِ کلیذ، لپ تاپ، حوز  ٍ ًقز ، هَبایز  تلفزي     آهَصشی دیجیتال، سساًِ ّای الکتشًٍ

ّوشاُ ٍ لَاصم جاًبی، ابضاس اسائِ، سیستن جْت یابی، ًَت بَک، هٌابغ آًالیي، سایاًِ جیبی، سایاًِ ّای شخصی، اًتشزاسات، ًزشم افزضاس،    

 (تجْیضات هخابشاتی

ٍ تجْیضات ػکاسی، ساػت، ّذایای تبلیغاتی، هشاقبت اص دًذاى، لَاصم الکتشًٍیک ٍ لَاصم دٍسبیي ّای دیجیتال )هحصَالت خاًگی 

 (جاًبی، لَاصم بْذاشتی ٍ آسایشی هحصَالت، دستگاُ ّای بی سین، في آٍسی ّای پَشیذًی

ای ، بزاصی ّزای الکتشًٍیکزی ٍ سزشگشهی، کٌسزَل ّز      DVD / VCD / MP3 / AV / I- blue rayاًیویشزي،  )باصی ٍ سشگشهی

باصی، تَسؼِ دٌّذگاى باصی ٍ ًوایٌذگاى فشٍش، باصی سخت افضاس / ًشم افضاس، فشهت ّای با کیفیت بسیاس باال، بستِ باصی، سساًِ ّزای  

 (کززززاست صززززذا، بززززاصی هَبایزززز ، فززززیلن، نٌززززذ سسززززاًِ ای، بززززاصی آًالیززززي، بززززاصی کززززاهپیَتشی، بززززاصی ّززززای ٍیززززذئَیی 

ذاس بسزتِ ٍ تجْیزضات هزذاس بسزتِ، شزبکِ، تجْیزضات اداسی، فتزَکپی تجْیزضات،         کٌفشاًس تجْیضات، دٍسبیي هز )اتَهاسیَى ادازی

 (ناپگش، اسکٌش، تجْیضات اهٌیتی، ساُ دٍس، هٌابغ آًالیي، فٌاٍسی بی سین، ایستگاُ ّای کاسی

آٍسی ّزای   سیستن ّای تَْیِ هطبَع، لَاصم بشقی خاًگی، لَاصم آشپضخاًِ، هحصَالت بْذاشتی، اقالم بشقی، في) تجْیصات خاًگی

 (هشاقبت اص ًَصاد، تجْیضات آشپضخاًِ، َّشوٌذ صفحِ اصلی في آٍسی، سیستن ّای تَْیِ

( خاًن هبشسی )   09994949438 – 88992004کسب اطالعات :     

 www.tournamayeshgah.com  - ثبت ًام ایٌتسًتی 
 

 خدهات 

 تَز  

 ًوایشگاّی                                         تساًسفس  ♥      تساًسفس فسٍدگاّی   ♥                بلیط زفت ٍ بسگشت ) ًسخ زٍش( ♥

 زاٌّوای فازسی شباى  ♥             کازت ًوایشگاُ  ♥                                                       ّتل   ♥

 باشدید اش جاذبِ ّای تَزیستی ♥                بیوِ هسافستی  ♥                                گشت شْسی با ًاّاز  ♥

                 هاُ اعتباز 7گرز ًاهِ هتقاضی با  ♥ هدازک

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

 

www.Tournamayeshgah.com 

 9439654593، کدپستی  گسٍُ تَزّای ًوایشگاّی - 4، ٍاحد  9، طبقِ  3تْساى ، هیداى دکتس فاطوی ، ًبش خیاباى شْید گوٌام ، پالک 
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