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 اطالعات 

 نمایشگاه

رویداد برتر منطقه در زمینه منسوجات و مد است. این نمایشگاه تجاری فضایی   (ITF)نمایشگاه منسوجات دبی

. ارتباطات می شودحرفه ای و مساعد برای صنعت نساجی و چرم فراهم می کند که منجر به تجارت و ایجاد 

نمایشگاه منسوجات دبی فرصت به نمایش گذاشتن محصوالت تولید کنندگان و نمایندگان آنها را به با نفوذ ترین 

 .خریداران و طراحان در صحنه مد امارات متحده عربی فراهم می کند
 www.internationaltextilefair.com: سایت نمایشگاه 

محصوالت 

 نمایشگاه

  لوازم جانبی و تزئینات

 از سیعی و طیف مشاهده  فرصت  طراحان و کنندگان توزیع خریداران، به امارات منسوجات  نمایشگاه ) منسوجات 

نه    ترین معتبر از ها  پارچه    !کند  می فراهم سااقف یک  زیر در همه  را جهان  سااراساار  نسااااجی های  کارخا

ند که نه می ک جذب خود به را محصوالتی  دهندگان توسعه  و خریداران طراحان، نمایشگاه پارچه و نساجی دبی  

تنها برای حفظ روابط موجود به این نمایشااگاه می آیند به ه مشااتا  به توسااعه محصااوالت جدید و هیجان انگیز 

هستند. امارات متحده عربی عالوه بر این ه جایگاه نمایشگاهی بسیار مناسب برای همه مشتریان است، فرصتی فو         

 .ط و هدایت کننده نیز فراهم می کندالعاده برای یافتن مجموعه های الهام بخش، مرتب

 . کند می جذب خود به را چاپ طراحان نمایشگاه منسوجات دبی) استودیوهای چاپ

 پوشاک 

 

  ارائه کهیه خدمات بصورت تف ی ی شامل اخذ ویزا ، تهیه هتل و بهیط هواپیما نیز میسر می باشد

   09194141438، تهگرام و واتساپ: )مبشری خانم)  09124380170:  موبایل – 88992004عات: الکسب اط
 @tour_namayeshgah :ثبت نام اینترنتی   www.tournamayeshgah.com  اینستاگرام:  

 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر نمایشگاهی                                          ♥         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 
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