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 تجربه هاست نیباتریدر خلق ز یتخصص ما سع

ایتالیا مبلماننمایشگاه                                                

 اطالعات

 نمایشگاه

بزرگترین رویداد تجاری از نوع خود در جهان است و معیار  )Salone del Mobile (نمایشگاه مبلمان میالن

ها از کشورهای سراسر طراحیرود. این نمایشگاه جدیدترین مبلمان و جهانی بخش مبلمان خانه به شمار می

گذارد و به عنوان رویدادی برجسته برای نمایش آخرین محصوالت طراحان مبلمان، جهان را به نمایش می

 محصوالت 

 نمایشگاه

، مبلمان سالن و تاالر، اتاق ناهارخوری، قسمت ناهارخوری و اتاق نشیمن، قفسه لباس ،تختخواب، اتاق خواب

، مبلمان حصیری و راتان، میز و صندلی، های متفاوتمبلمان قابل استفاده در موقعیت، مبلمان ویژه کودکان

 .های تجاریها و سازمانانجمن، ها، مجالت و نشریات تجاریروزنامه، شده مبلمان روکش، مبلمان باغ

 

  

 خدمات 

 تور  

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

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

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥                بیمه مسافرتی  ♥                   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 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition 

Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

 

 

ایتالیا– میالن  ***   24 الی 29 فروردین 1400 

13-18  APR 2021 *** ITALY - MILAN 

نورپردازی و سایر لوازم خانه در نظر گرفته میشود.  این نمایشگاه در سال 2021 و در میالن برگزار می گردد.   

www.salonemilano.it  وب سایت  رسمی نمایشگاه

 

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

www.tournamayeshgah.com  - ثبت نام اینترنتی  
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