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نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی       

 

   

 اطالعات

 نمایشگاه

زنجیره های بزرگ خریداران، خرده فروشان مستقل و حجم باالیی از نمایندگان رسانه ها این نمایشگاه آلمان را 

مهمترین رویدادهای صنعت اسباب بازی تبدیل می کنند. با حضور در این نمایشگاه دستاوردهایی  به یکی از

فراتر از اسباب بازی داشته باشید. نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ محصوالت مختلفی از جمله لوازم بازی 

فضای باز، لوازم مخصوص نوزاد، محصوالت خاص سبک زندگی، لوازم مدرسه و لوازم تحریر، لوازم مخصوص 

 .جشن و آتش بازی و بسیاری محصوالت دیگر را به نمایش خواهد گذاشت

  www.spielwarenmesse.de نمایشگاه  :رسمی  وب سایت 

محصوالت 

 اصلی

ماکت ها، سرگرمی، کاالهای مدرن و امروزی، عروسک ها و اسباب بازی های نرم، کاالهای مربوط به 

کودک و نوزاد، اسباب بازی و صنایع دستی چوبی، اسباب بازی های فنی، اسباب بازی های آموزشی، 

ال، آتش اسباب بازی های اکشن، ورزش، اوقات فراغت، فضای باز، محصوالت مرتبط با جشن ها، کارناو

، محصوالت مرتبط با مدرسه، لوازم التحریر، طراحی های خالق، مدل های راه آهن و لوازم جانبی بازی، 

 بازی، کتاب، ابزار های تعلیمی، آزمایشگاهی و چند رسانه ای

 

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

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

www.tournamayeshgah.com   
 

 خدمات 

 تور  

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

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

  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 

 

 1398 بهمن 13 - 09 ***نورنبرگ –آلمان 

29 JAN - 02 Feb 2020 *** Germany - Nuremberg 

 
 

 

 
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 

   88950129فکس :   – 88992004 :تلفن
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