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 اطالعات 

 نمایشگاه

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

صنعت نساجی و چرم فراهم می کند که منجر به تجارت و ایجاد ارتباطات می شود. نمایشگاه منسوجات دبی فرصت به نمایش گذاشتن 

 .ران و طراحان در صحنه مد امارات متحده عربی فراهم می کندمحصوالت تولید کنندگان و نمایندگان آنها را به با نفوذ ترین خریدا

 www.internationaltextilefair.com: سایت نمایشگاه 

محصوالت 

 نمایشگاه

  لوازم جانبی و تزئینات

سوجات شگاه) من سوجات نمای شاهده فرصت طراحان و کنندگان توزیع خریداران، به امارات من سیعی طیف م  معتبر از ها پارچه از و

 !کررنررد مرری فررراهررم سرررررقررف یرر  زیررر در هررمرره را جررهرران سرررررراسرررررر نسررررراجرری هررای کررارخررانرره تررریررن

می کند که نه تنها برای حفظ روابط  جذب خود به را محصوالتی دهندگان توسعه و خریداران طراحان، نمایشگاه پارچه و نساجی دبی

موجود به این نمایشررگاه می آیند به ه مشررتا  به توسررعه محصرروالت جدید و هیجان انگی  هسررتند. امارات متحده عربی عکوه بر این ه 

صتی فو  العاده برای یافتن مجموعه های الهام بخش، مرتب ست، فر شتریان ا سب برای همه م سیار منا شگاهی ب ط و هدایت جایگاه نمای

 .کننده نی  فراهم می کند

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

  در نمایشررگاه نسرراجی امارات، شرررکت های پوشرراه فرصررت به نمایش گذاشررتن مجموعه بهارهو تابسررتانی خود به خرده )پوشاا

 (دهد می اف ایش را ها آن فروش تجاری، نام هویت ساخت با و دارند را سابقه فروشندگان، عمده فروشان و تولید کنندگان جدید و با

( خانم مبشری)    09194141438 – 88992004کسب اطالعات :     
 www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی 

 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر نمایشگاهی                                          ♥         ترانسفر فرودگاهی   ♥                     بهیط 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  ♥ مدار 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 
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