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 طالعاتا

 نمایشگاه

این نمایشگاه یکی از اصلی درآلمان برگزار می گردد. 2023  آوریل 26الی  23نمایشگاه منسوجات صنعتی فرانکفورت درتاریخ 

  ترین نمایشگاه در زمینه پارچه و منسوجات است.

  techtextil.messefrankfurt.com نمایشگاه  :رسمی  وب سایت 

 

 

محصوالت 

 نمایشگاه

 یها، لوازم جانب ندیفرآ ،یتکنولوژ 

 یعیطب افیال ی،فلز افیال ،یا شهیش افیال ی،مصنوع افیرشته ها و ال (افیرشته ها و ال 

 نبافته یپارچه ها 

 ی (چرم مصنوعی ، گونی، مواد بسته بندی، چادر مسافرت افیال ،شده نتیمنسوجات لم) منسوجات روکش شده 

 شده پارچه  تیمواد تقو، یساختار یقطعات و قالب ها ، یتیمنسوجات کامپوز، کننده تیمنسوجات تقو) ها تیکامپوز

 (یغشائ یها ستمیس ،یا

 لوازم جانبی 

  ( یها تیفیمنسوجات با ک ، مضاعف یمواد با کاربردهای، دنیمنسوجات هوشمند پوشمنسوجات پوشاک کاربردی 

 ی(ورزش یلباس ها یمنسوجات برا ی، حرفه ا یلباس ها یمنسوجات برای، بهداشت وجاتمنس ی،بهداشتی و پزشک

 یساز یکاربرد،لیتکم، چاپ، روکش کردن،نتیلم یها یتکنولوژ 

 تست کردن  یتکنولوژی، نور یها یتکنولوژ ی،دنیپوش کیالکترون ،ها ستمیس زیر یتکنولوژ، نانو یتکنولوژ 

 

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

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

 tour_namayeshgah@ :اینستاگرام www.tournamayeshgah.com ثبت وب سایت:

 

 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 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 

 

  1403 اردیبهشت 7الی   4 *** فرانکفورت –آلمان 
23 – 26 APR 2024 *** Germany - frankfurt 

 

 

 

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

 gilvagasht@gmail.com  88950129فکس :   –88992004 :تلفن

  

 

http://www.tournamayeshgah.com/

