
لحضور فعاليات معرض األعراس ومالبس
السهرات واإلكسسوارات 

 أزمير - تركيا

نوفمبر 19-16



تفاصيل اإلقامة والخدمات المقدمة

وجبات اإلفطار بوفيه مفتوح طيلة مدة اإلقامة يف الفندق

النقل من الفندق إىل مكان المعرض وبالعكس (بحسب توقيتات محددة)

دخول مجاين للمعرض وكتالوكات المعرض 

خدمات اإلستشارات التجارية.

توفير عروض الشحن والدعم اللوجستي

جولة سياحية ترفيهية يف مركز مدينة إزمير (إختيارية غير مجانية)

اإلقامة يف فندق أربع أو خمس نجوم، لمدة أربعة أيام / ثالث ليايل
 الدخول للفندق وإستالم الغرف سيكون يوم 15/11/2021 يف الساعة 2 ظهراً بتوقيت تركيا،

والمغادرة يف الساعة 12 ظهراً بتوقيت تركيا بتاريخ 18/11/2021

B2B لقاءات            تجارية ثنائية 



 يسر شركتنا، المفوض الرسمي لتنظيم الوفود، أن تدعوكم إىل معرض األعراس ومالبس
 الدويل السنوي، ”IF WEDDING FASHION IZMIR FAIR 2021“ السهرات واإلكسسوارات

والذي سيقام يف مدينة إزمير، يف المدة من 16 نوفمبر 2021 إىل 19 نوفمبر 2021

 يختص المعرض بعرض فساتين وأطقم األعراس للسيدات والرجال وبدالت السهرات والمالبس
 واألزياء الخاصة باألعراس والسهرات وفق أحدث الموديالت والتي تم تصميمها من قبل

 مصممين عالميين، كما يتم عرض أنواع عديدة من األقمشة والخيوط بأنواعها والتطريزات
 واإلكسسوارات المتنوعة والمختلفة الداخلة يف صناعة مالبس األعراس وإنتاجها فضالً عن

 األدوات واآلالت والمستلزمات الداخلة يف تصميم وخياطة وإنتاج المالبس بأنواعها ولكافة الفئات
العمرية

 هي فرصة كبيرة للعاملين يف هذا القطاع للقاء العديد من الشركات المصنعة والمنتجة للمالبس
 والمنسوجات والتطريزات واإلكسسوارات الداخلة مع فرصة اللقاء المباشر مع المصممين

العالميين الذين سيحضرون لهذا المعرض وسيتم عرض أحدث أعمالهم من األزياء والتصاميم

 تنظمه شركة المعارض التجارية التابعة لبلدية إزمير               ، بحضور ومشاركة العديد من
الشركات العالمية والتركية المختصة. وبحسب التفاصيل المرفقة طيا

“İZFAŞ”

 عن المعرض



 أخر موعد للمشاركة والتسجيل سيكون بتاريخ 08/11/2021. علماً بأن المقاعد محدودة واألسبقية شروط المشاركة
للحجز المسبق

اإلشتراك متاح للمختصين يف مجال المعرض فقط

يمكن أرسال دعوات خاصة من أجل الحصول على الفيزا التركية 

 سيتواجد فريق العمل الخاص بشركتنا مع الضيوف الكرام طيلة مدة إقامتهم، وسيكون الفريق على
.تواصل مباشر مع الضيوف الكرام لتلبية كافة إحتياجاتهم

 يتم تسجيل كل شخص مشارك بأسم شركة مختصة بمجاالت المعرض. وال يجوز تسجيل شخصين
بأسم شركة أو عنوان تجاري واحد

يف حالة إصطحاب العائلة واالطفال سيتم تحصيل أجور اإلقامة والسكن والنقل لكل شخص مصاحب 

 مع الشركات المشاركة يف المعرض، مع ضرورة الحضور لكل ،B2B سيتم عقد لقاءات تجارية ثنائية 
المشتركين

.تخضع أماكن الغرف الممنوحة يف الفندق والخدمات المرافقة إىل سياسة الفندق 

 يف حال الرغبة لتجديد اإلقامة يتم التواصل مع فريق شركتنا المرافق للضيوف للحصول على حجوزات 
إضافية يف الفندق

يتم تسجيل الراغبين باإلشتراك يف الرحلة الترفيهية يف أول يوم وصولهم بالسالمة

                                                 إرسال صورة واضحة عن تذكرة حجز الطيران موضحاً فيها ساعة وتاريخ الوصول اىل مطار ازمير الدويل
“Adnan Menderes Airport” بخالفه لن يتم تثبيت الحجز الفنديق



 األوراق المطلوبة للتسجيل

نسخة من جواز السفر
Passport

 الكارت الشخصي 
Business Card

صورة عن حجز التذكرة
 وتسديد الرسوم 

123



100 $ 0 $
مجانا رسوم تسجيل

لحاملين البطاقة الذهبية الصادرة
 عن مجموعة تايغر العالمية 

رسم خدمات تنظيمية للوفود الزائرة
 والمشاركة لمرة واحدة 



أزمير – تركيا
 ظافر ماه. 840 ك. منطقة

 المعرض رقم 2 غازيمير - ازمير

المكان

الزمان
 من 16 - نوفمبر- 2021

ولغاية 19 - نوفمبر - 2021

 المكان والزمان



 للتسجيل والحجز

Beirut-Lebanon

+961 3 204 344
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