
                                                           

 

 

 

 

 

 تجهیزات کارگاهی، تعمیرگاهی و کارواش المللی قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو، دوره نمایشگاه بین نزدهمیناش

 امارات متحده عربی/ دبی                                                                                  

 

گذاری،  بار  های فرانکفورت در ایران،  با کادری مجرب جهت خدمـات مشاوره نمایشـگاهی و غرفه شرکت نمایشگاه دروازه تجارت فراسو، دفتر شرکت     

 تخصصی نمایشگاه بزرگترین و  معتبرتریندر المللی حاضر  بین ارذگ که یکی از هزاران غرفه دآور ه عمل میـدعوت ب ولیدکنندگان محترمـتدیگر از شما 

و باشید  "اتومکانیکا دبی" منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درکارواش  و تعمیرگاهی کارگاهی، تجهیزات قطعات یدکی و خدمات پس از فروش خودرو،

 و ها نوآوری جدیدترین ساله هر آن از پس و گردید برگزار میالدی 3002 سال در بار نخستین   نمایشگاه تولیدات خود را جهانی کنید.

 .دهد می قرار جهان سراسر از تولیدکنندگان و بازرگانان قضاوت و دید معرض در ها را طرح

 

  1231 اردیبهشت 11-12 برابر با 3018 هم 1-2اریخ برگزاری: ت

 عربی متحده دبی/ اماراتالمللی  های بین محل دائمی نمایشگاه ساالنه و در برگزاری: محل و سیکل 

                               کشور 11 شرکت از  1311 :1027ن اراذگ تعداد غرفه

 کشور 121 نفر از 233هزار و  20: 1027 کنندگانتعداد بازدید

 متر مربع  83هزار و  13: 1027تحت پوشش  يفضا

  

 اری در این نمایشگاه:ذگ مزایای غرفه

 مطرح دنیانام و تولیدکنندگان  گذاران صاحب بهترین موقعیت برای ارتباط با غرفه 

 از سراسر دنیا قطعات و خدمات پس از فروش خودروکنندگان  مالقات با تأمین 

   باشد گذاران می که شامل فهرست تمام غرفه  چاپ لگو و مشخصات کامل شرکت شما در کتاب تجاری 

 غرفه در محل مطلوب با توجه به نوع محصوالت و تولیدات شما 

 گسترش بازارهای هدف و صادرات 

 

 :  محصوالتگروه 

 انواع قطعات و لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین  

 خدمات پس از فروش خودروهای سبک و سنگین 

 انواع روانکارها مخصوص خودروهای سبک و سنگین  

 تجهیزات و لوازم مورد نیاز نگهداری خودرو،   

 های حفاظتی و دزدگیر های صوتی و تصویری، سیستم انواع لوازم و تجهیزات تزئینی، سیستم  

 های مرتبط با شستشوی خودرو و کارواش تجهیزات و دستگاه  

 تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی  

 تجهیزات تیونینگ خودرو  



                                                           

 

 

 

 ارائه گردیده است.پيوست لیست کامل موضوعات این نمایشگاه در 

 

 به شرح زیر می باشد: نمایشگاه غرفه در این اجاره هزینه

 

 
 

 2316 هرم8 ثبت نام قبل از تاریخ نوع غرفه

 هزینه برای هر مترمربع

 2316 هرم8از تاریخ  بعدثبت نام 

 هزینه برای هر مترمربع

 411 دالر برای هر متر مربع  443 دالر برای هر متر مربع  غرفه یک بر باز

 411 دالر برای هر متر مربع  411 دالر برای هر متر مربع  غرفه دوبر باز

 481 دالر برای هر متر مربع  411 دالر برای هر متر مربع  بر بازغرفه سه 

 431 دالر برای هر متر مربع  410 دالر برای هر متر مربع  غرفه چهار بر باز

 

قبل که قصد تغییر مکان گذاران دوره  گذاران جدید و یا غرفه لویت جانمایی برای غرفهوا، این نمایشگاهتقاضای باال برای و  زیادبا توجه به محبوبیت     

های مناسبتری در  اقدام نمایند، در مکان نام ثبتلذا غرفه متقاضیانی که سریعتر برای باشد.  نام می غرفه و یا افزایش متراژ را دارند، براساس زمان ثبت

 گردد. های نمایشگاه مستقر می سالن

   

نام با ما  نمایشگاه را دارند، خواهشمندیم جهت کسب اطالعات در خصوص چگونگی ثبتگذاران جدید که برای اولین بار قصد حضور در این  از غرفه  

نام در  گذاری، آماده پاسخگوئی به سواالت احتمالی و همراهی متقاضیان محترم برای ثبت بخش غرفه آقای کسری به فرهمکار ما،  تماس حاصل فرمایند.

 .استاین نمایشگاه 

 

 

 

  تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاهبا امید به حضور پر افتخار 

 

 

 


