
دعوة خاصة

معرضلحضور فعاليات 

كتوبر 10لغاية 07 2021أ

أسطنبول للذهب والمجوهرات 



فعالياتتدعوكم مجموعة تايغر العالمية بالتعاون مع شركة توليب لتسويق المعارض الدولية لحضور

 كبد-اسطنبول للمجوهرات معرض ر معرض اسطنبول الدويل للمجوهرات والساعات والمواد هو واحدد مدأ أ

معارض مجوهرات يف العالم ، والتي جمعت شركات وعالمات تجارية مهمة ومشتري صناعة المجدوهرات5

/ جدات يمكأ لمتخصصي الصدناعة فحدج جميدع المنتجدات تحدت سدد  واحدد ونلدب المنت. 1986منذ عام 

.إىل عمالئهموتدديمها الخدمات الشائعة للموسم الجديد يف المعرض 

 كبر معرض يف المنطدة ، والذي أقيم دون اندطاع منذ عام يددم ، 1986معرض اسطنبول للمجوهرات ، أ

األدىن ، فريدة للمعلومات وفرص عمل لجميع محتريف المجوهرات مأ أوروبا الشرقية إىل الشرقمشاركة 

.الشرق األوسط. مأ روسيا إىل شمال إفريديا ، مأ بلدان رابطة الدول المستدلة إىل دول العالم

ع م. يستخدم معرض اسطنبول للمجوهرات كسوق شامل لمجتمع المجوهرات الدويل والمتخصصيأ

ريدة زيادة عدد العارضيأ والزوار مصحوبة بخدمات عادلة ذات قيمة مضافة ، خلق المعرض بيئة أعمال ف

.مأ نوعها يف واحدة مأ أسرع المنانق النامية يف العالم

المعرضعن



المعرضإختصاصات 

المجوهرات 
الجاهزة 

المجوهرات الفضية 
و الفضيات

مجوهرات عتيدة ساعات
وانتيك 

المجوهرات

المجوهرات 
األدوات / اآلالت الحجر واللؤلؤالجاهزة 

والمعدات
/  معادن ثمينة 
مصفاة

عرض الواجهة 
والتعبئة 
والتغلي 



برنامج الزيارة للوفود

اإلستدبال يف مطار اسطنبول والندل إىل الفندق •

نجوم شامل اإلفطار 5إقامة ليلتيأ يف فندق •

بطاقة دخول المعرض •

ترتيب اإلجتماعات الثنائية مع الشركات العارضة •

توفير ترجمة لللغة العربية •

فريق عمل متابع نيلة فترة الزيارة •



المستندات المطلوبة 

صورة عأ جواز السفر 

صورة عأ سجل الشركة 

صورة عأ البزنس كارت 

صورة عأ تذكرة الطائرة 

تسديد رسم التسجيل 

01

02

03

04

05



رسوم التسجيل 

100$0$

رسوم تسجيل وخدمات تنظمية 
لحامليأ البطاقة الذهبية "مجاناللمشاركيأ الجدد 

الصادرة عأ مجموعة تايغر الغالمية 



شروط التسجيل 

تعبئة المعلومات
بدقة 

المشاركة يف برنامج 
 B2Bاللداءات الثنائية 

اإللتزام ببرنامج المعرض
قوتعليمات الفريق المراف

كتوبر 8-7اإلستضافة حصرا يوم  أ
2021

وراق تسديد رسوم التسجيل واأل
المطلوبة لتأكيد الحجوزات 

كر السفر والفي ز ارسال تذا
ل التي يحتاج لها بعض الدو



المكان والزمان 

مكان المعرض 

ول إسطنب–تركيا 

تاريخ الزيارة

كتوبر 09ولغاية 07مأ  أ
2021

توقيت زيارة المعرض

صباحا 10:00مأ الساعة 
مساءا06:00حتى 



مسؤولة قسم المعارض بمجموعة 
تايغر العالمية 

زينة فرحات  بالتعاون مع الشريك 

للتسجيل والحجز 

شركة توليب لتسويق المعارض 


