
 

 0.0 

 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

                                         کلـن داخلی دکوراسیون و مبلمان نمایشگــاه  

 

               
                          

 اطالعات

 نمایشگاه

نمایشگاه جهان در صنعت تولید مبلمان و بزرگترین  (Interzum) نمایشگاه تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی کلن

دکوراسیون داخلی می باشد. نمایشگاه تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی کلن یک رویداد پر بازدید برای کسانی 

است که می خواهند در این بازار به موفقیت چشم گیری دست یابند. چون این نمایشگاه اطالعات کامل در مورد 

 .ددید این صنعت را ارایه می دهفناوری ها و طرح های ج

  .interzum.dewww  وب سایت:  

محصوالت 

 اصلی

ان، ماشین آالت، ابزار و تجهیزات کمکی ـمحصوالت نیمه تمام برای کابینت ها، مبلمان اداری، مواد برای تولید مبلم

قابل حمل، ابزار و نجهیزات کمکی برای تولید مبلمان چوبی، تجهیزات پارچه ای و  برای عملیات سطح، ماشین آالت

ارکت، چوب و دیگر کف پوش ها، محصوالت برای لوازم داخلی، تشک و صنعت ـچرمی، لوازم و تجهیزات پنجره، پ

جانبی برای نصب وازم ـوازم و تجهیزات پنجره، پارکت، چوب و دیگر کف پوش ها، ماشین آالت و لـد تخت، لـتولی

 پارکت و لمینت، لوازم جانبی درب و کف، لوازم و تجهیزات پنجره، اطالعات و سازماندهی و خدمات

 

 

 خدمات 

 تور  

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

  ر مجرب مسط به زبان فارسی، آلمانی وانگلیسیدتور لی ♥       کارت نمایشگاه  ♥  ستاره مرکز شهر با صبحانه  4و 5 هتل  ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥          بیمه مسافرتی  ♥              بازدید از نمایشگاه                  ♥

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

 

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

www.tournamayeshgah.com   
 

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 

 

 

 1400 اردیبهشت 17الی 14 کلن – آلمان
04 –07 MAY 2021   ***  Germany – Koln 

 

 

  
 

 

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

 gilvagasht@gmail.com  -889501290فکس :   – 88992004 :تلفن

 

http://www.transportlogistic.de/en
http://www.tournamayeshgah.com/

