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         نمایشگاه عروس دبی

 دبی – امارات

 FEB 2021 13 – 10***  1399بهمن  24الی  22 

 اطالعات 

 نمایشگاه

می آید. این نمایشگاه عروس دبی برجسته ترین رویداد منطقه در زمینه عروسی و سبک زندگی به شمار 

نمایشگاه، یک روز سرگرم کننده، تعاملی، پویا و هیجان انگیز را برای شما فراهم می آورد که شما را به عنوان 

کسی که قرار است در آینده عروس شود یا بانویی خارق العاده از نظر مد، تحت تاثیر قرار می دهد. نمایشگاه 

کثرت برندهای تجاری، تنها رویدادی است که در آن می عروس دبی با حضور کارشناسان، طراحان مشهور و 

 .توانید به آرزوهای خود تحقق بخشید

 www.thebrideshow.com: سایت نمایشگاه 

 وضوعاتم

 نمایشگاه

مراسم عروسی، لوازم جانبی مراسم عروسی، مد لباس، مراقبت های فردی و عرصه لباس عروس، برنامه ریزی 

 :زیبایی، جواهرات، ماه عسل، لوازم جانبی لباس عروس و مد لباس عروس می باشند. نظیر

لباس ، جواهرات و ساعت(، لباس های مجلسی)عروسی، شب، آسیایی، بچه گانه، لباس های سنتی، عبا و شیله زنانه

تهیه غذا )کیک، ، برنامه ریزان و تزئین کنندگان گل مراسم عروسی، هتل ها و اماکن برگزاری، خواب زنانه

 ، عکاسی و فیلمبرداری(، شیرینی و شکالت

مراقبت های ، عطر و عود عربی، هدایای عروسی، لوازم جانبی مد و عروسی، لوازم منزل، مسافرت و گردشگری

 استخرها(، زیبایی )لوازم آرایش/ مراقبت ناخن، زیبایی شناسی پزشکی، مو و لوازم جانبی

 

( خانم مبشری)  09194141438 – 88992004کسب اطالعات :     

www.tournamayeshgah.com   
   

 خدمات 

 تور  

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

 راهنمای فارسی زبان  ♥                کارت نمایشگاه  ♥                                                              هتل   ♥

بازدید از جاذبه های  ♥                   بیمه مسافرتی  ♥                       گشت شهری با ناهار                  ♥

 توریستی

                 ماه اعتبار 7گذر نامه متقاضی با  ♥ مدارک

 لوا گشـتــگی
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

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