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 اطالعات  

 نمایشگاه

 خیدر تار شگاهینما نی. اباشدیم یو لوازم خانگ یمصرف یکیلوازم الکترون یبرا یجهان یدادی، روIFA شگاهینما

ممکن  فا،یشرکت کننده در ا یها ی. کمپانشودیبرگزار م نیشهر برل یشگاهیدر مرکز نما 2020سپتامبر  19الی  14

کاتالوگ  فا،یا یبگذارند. بازار مجاز شیبه نما IFA یدر بازار مجاز نیاست محصوالت خود را بصورت آنال

محصول  یکه شرکت کنندگان با استفاده از موتور جستجو باشدیم فایا شگاهیغرفه داران نما یبرا یرسم نیآنال

 .ابندیموارد مورد نظر خود را ب توانندیوغرفه داران، م

 
 وضوعاتم

 اصلی

صدا / های فای، رسانه خودرو، ارتباطات، قطعات و لوازم جانبی برای لوازم الکتریکی خانگی، سالمتی دیجیتال، 

لوازم تهویه هوا، سرگرمی خانگی، لوازم خانگی کوچک و بزرگ، نرم افزار و سخت گرمایش الکتریکی و 

سالمتی، ویدیو و تصویر، خانه هوشمند، شبکه های خانگی، رباتیک، تلویزیون، زیبایی  -، سبک زندگی ITافزار

 ...اندام هوشمند و پوشیدنی و

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

   09194141438: تلگرام و واتساپ-خانم مبشری   09124380170 -88992004کسب اطالعات :  

www.tournamayeshgah.com   
 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥ه             کارت نمایشگا  ♥        ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرت  ♥                     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 

 

www.Tournamayeshgah.com 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours  
 

 1399 شهریور 19الی  14 *** برلین–آلمان 
04 – 09 SEP 2020 *** GERMANY - BERLIN 

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

  gilvagasht@gmail.com   - 88950129فکس :   –88992004 :تلفن

 

http://www.tournamayeshgah.com/

