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 اطالعات

 نمایشگاه

زدیک در شهر کلن آلمان برگزار می گردد، هدف این نمایشگاه ن 2020می  30الی  27نمایشگاه عکاسی درتاریخ

ه ایشگاشدن هرچه بیشتر به بهترین رویداد در زمینه تصویر برداری، ویدئو و عکاسی در جهان می باشد.این نم

 در تاریخ جدیدی در ماه می برگزار خواهد شد. 2020در سال 

 www.photokina.comوب سایت نمایشگاه : 

 

 نمایشگاه موضوعات

 یوازم جانبو ل لترهایف لنزها،، تالیجید یها نیدوربی، ساز رهیذخ ی، لوازم جانب ، زاتیتجه ،ریتصو یورود) زاتیلنز و تجه ن،یدورب

 ،یدازنورپر ،د نامحدو ییروشنای(، محصول اضاف حدوده، متمام مهیساختمان و محصوالت ن عناصر، عکس ویاستود زاتیتجه، نیدورب

 ، تالیجید ریتصو پردازشدئو و وی  لمیف یتکنولوژیی(ورودی، ویرایش و پردازش)روشنا، نور منابعیی، روشنا یتکنولوژ)  دهایفالش ها و ترا

چاپ  ان،یپا(،  ادهد یساز رهیذخ، ریتصو انتقال، ریتصو یساز رهیذخ) اتصال و انتقال ره،یذخ(،  پس از پردازش ،ویدئوو  لمیف یجانب لوازم

و  ریتصو ارائهد، پیش چاپ و تولی ،مولتی مدیا  – کیگراف ی: طرح بندیانتشارات یها ستمیس، سخت افزار و مواد چاپ،نمایش )و 

،  یمصرف دموای عکس بردار یبرا افتیبازات، ها، پردازش سفارش ستمیس زات،یتجهی شده، تکمیل عکس : شخص تصویریمحصوالت 

                                                                                             (                     خدماتی،خانگ کیالکترون، شینما پروژکتور،،  یفن یربرداریتصو یها ستمیو س زاتیتجه

 

 

 

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

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

   www.tournamayeshgah.com    
 

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان                  کارت نمایشگاه       ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل    

  از جاذبه های توریستی بازدید                   بیمه مسافرتی                        بازدید از نمایشگاه                  

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر                 ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با   

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی   قطعه عکس                                         3  

 1399 خرداد 1 0الی 07***کلن –آلمان 

27 – 30 MAY 2020 *** Germany - Koln 

 
 

 

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

 

www.Tournamayeshgah.com 

 

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

  88992004 :تلفن

 

http://www.tournamayeshgah.com/

