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  مبلمان و دکوراسیون داخلینمایشگاه 

               
 

 اطالعات  

 نمایشگاه

در این نمایشگاه، تامین کنندگان مدیران و افراد با نفوذ در این بازار بزرگ جهانی برای تجارت موفق در آینده دور هم 

مبلمان کلن اولین نمایشگاه طراحی داخلی سال نیست اما تنها جمع می شوند و دوره هایی را برگزار می کنند. نمایشگاه 

انتخاب مشهوری است که بهترین غرفه داران و بازدیدکنندگان سطح باال جهانی را در خود جای می دهد. نمایشگاه مبلمان 

جدیدی برای کلن ایده های الهام بخش طراحی داخلی را برای پیشگامان این صنعت به نمایش می گذارد و انگیزه های 

  .بازار فراهم می کند

  cologne.com-www.immنمایشگاه  :رسمی  وب سایت 

 محصوالت اصلی

Global Lifestyles :جهان سراسر از خواب اتاق مبلمان و نشیمن اتاق مبلمان 

 Prime :ناهارخوری، میز صندلی، میز، کودک، مبلمان مستحکم، چوبی مبلمان خواب، اتاق سرویس و مدرن نشیمن اتاق مبلمان 

 مبلمان تعمیر و بازسازی

    Comfort :تختخواب صندلی، مبل( پشت بدون نفره دو مبل) دیوان صندلی، سوئیت، – آبهلسترد مبلمان 

    Smart :لوازم/  مرتبط محصوالت از ای برگزیده کودک، تخت و مبل خواب، اتاق مبلمان ، مونتاژ آماده مدرن و جدید مبلمان 

 مبلمان جانبی

    Sleep :جانبی لوازم و ملحفه تختخواب، جانبی سرویس آبی، تختخواب شو، تختخواب مبل خواب، های سیستم و تشک 

    Pure :ای حرفه و جوان افراد توسط مبلمان خالقانه های طرح 

 

 

 ارائه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ  ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد.
09194141438) خانم مبشری (، تلگرام :  09124380170 -88992004کسب اطالعات :        

 tour_namayeshgah@اینستاگرام:     www.tournamayeshgah.comثبت نام اینترنتی: 
 

 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

للی برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین الم  

 

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

 eliyasofgod@yahoo.com   - 88950129فکس :   – 88992004 :تلفن

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours 
 

 www.Tournamayeshgah.com 
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