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 صنایع دستی کلننمایشگاه 

               
 

 اطالعات

 نمایشگاه

در شهر  2020 سخالقانه در مار یها یو سرگرم یدست عیصنا یجهان برا یتجار شگاهینما نیبزرگتر

در نمایشگاه پیش رو نیز شاهد نمایش های مد و کارگاه های آموزشی مرتبط  .برگزار می گردد کلن آلمان

 با صنایع دستی خواهیم بود.
 www.hh-cologne.comوب سایت نمایشگاه : 

 

محصوالت 

 نمایشگاه

آهن،  ون،یکوره، قاب عکس، دکوراس ، کراوات و برچسب ها ، ریلوازم التحر ،یآموزش یکتاب ها ،یلوازم جانب

دوخت، دکمه ها،  ،یدست ساز، منسوجات خانگ یدستکش، پارچه ها ، یو قالب دوز یدستکش کار،سوزن بافندگ

 چه،یگردنبند ، قال ،آالت دوخت  نیماش ،نخ  ،یفروشگاه لوازم طراح ،یو بهداشت یشی، لوازم آرا یگره زن تیک

 تنیباف ینخ ها ون،یآالت، طناب دکوراس نیماش ،یگلدوز هایت یک ،نخ ها  ،یگلدوز یرشته ها گو،ال ،یچیق پ،یز

 یطراح ،گره فرش  یها میفرش، فر چهیقال له،یملی، آالت بافندگ نیماش ،یبافندگ نیماش ینخ ها ،یو قالب دوز

                                  کتاب های،مجالت تجار ، یبافندگ یها میفر ، حمل یها سهیک یپارچه، بسته بند

 

 

 

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

09194141438) خانم مبشری (، تلگرام :  09124380170 -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  

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 1399فروردین  03الی  01 ***کلن –آلمان 

20 – 22 March2020*** Germany - Koln 

 
 

 

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

  88992004 :تلفن

 

http://www.tournamayeshgah.com/

