
معارض اسطنبول مركز
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www.istanbuljewelryshow.com

اسطنبول  معرض 
 الدولي 53

 للمجوهرات
 والساعات

واالكسسوارات

لمزيد من المعلومات والتسجيل عبر االنترنت



تابعونا

أهمية الزيارة؟ 
 معرض المجوهرات الدولي الوحيد الذي نجح في زيادة عدد المشاركين فيه في عام 2022

فهو مكان مثالي من ناحية األسعار والمنتجات العالية الجودة المتوفرة فيه من كل فئة وذلك من خالل العارضين المحليين   
والدوليين

الوقت الصحيح لتأمين منتجات جديدة للموسم المقبل  
احصلوا على أحدث الموضات وعلى مجموعة واسعة من المنتجات تحت سقف واحد  

أقيموا عالقات عمل ومبيعات مهنية، في اسطنبول التي تعد مركز توزيع عالمي  

تنويه هام
 المعرض متاح حصريًا للمتخصصين بالقطاع 

وغير متاح للعامة     
  اليسمح بدخول المعرض لمن يقل أعمارهم عن 

15 عامًا 
لتحقيق دخول سريع ومجاني ل أرض المعرض   

التنسى التسجيل عبر االنترنت، وتأكد من 
احضار بطاقة العمل باالضافة للوثيقة 

الشخصية عند الحضور

المنتجات المعروضة
المنتجات المعروضة  

 مجوهرات ذهب
 مجوهرات الماس
 مجوهرات اللؤلؤ 

 مجوهرات األحجار الكريمة 
 مجوهرات معادن ثمينة 

 الماس 
 أحجار كريمة 

 أحجار شبه الكريمة 
 العنبر 
 اللؤلؤ

 إطار وضع األحجار الكريمة
 دبوس أو قفل

 منتجات شبه جاهزة 
 آلة 

 آالت و معدات فن صناعة المجوهرات 
 برمجيات

 قوالب 
 معدات أمنية، صندوق حفظ المال 

 اكسسوارات منطقة العرض
 تعبئة، صندوق

 إنارة بالصمام الضوئي
 ساعات الماس

 ساعات من المجوهرات 
 مصفاة 

 ذهب 
ملف الزوار

 تجار البيع بالجملة
 تجار البيع بالتجزئة 

 المنتجين 
 الموردين 

 سلسلة المتاجر
 المصدرين 

 المستوردين 
 المصممين 

 خبراء األحجار الكريمة

16 مارس 2023 11:30 – 19.00

17- 18 مارس 2023 09:30 – 19.00 
   

19 مارس 2023 09:30 – 17.00

تاريخ وأوقات الزيارة

30 دقيقة  * يتم إغالق الدخول إلى ساحة المعرض قبل 
من ساعة اإلغالق

تواصلو معنا
sales-ijs@informa.com :   بريد العارضين

 visit-ijs@informa.com بريد الزوار         : 
االتصال المباشر    :       +90 216 425 63 00

مسح ضوئي
للتسجيل

عبر اإلنترنت

مسح ضوئي
آلراء الزوار

"معرض اسطنبول للمجوهرات الذي يعتبر أحد أكبر 5 معارض المجوهرات الدولية في 

العالم والمعرض الرائد في المنطقة الواقع فيها،يقدم أسواقًا شاملة وفرص عمل جديدة 
لمحترفي المجوهرات القادمين من جميع أنحاء العالم."

بالتعاون مع الشريك اإلعالمي
الرسمي الدولي 

الشريك االعالميعضو في
الرسمي عبر االنترنت 

مقدم المساندة ممول الصندوقمكان المعرض منظم المعرض

 .5174 رقم  القانون  وفقًا ألحكام  التركي)  والبورصات  الغرف  (اتحاد   TOBB إشراف  تحت  المعرض  هذا  تنظيم  يتم 
Jewellery

REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF TRADE

مساحة المعرض

60.000+

 الشــركات والماركات

1250+

عدد الزوار

36.500

البالد التي
 اتــى منها الزائرون 

147

نســبة الزوار الدوليين

30.5%

معرض اسطنبول للمجوهرات في نظرة واحدة – مارس 2022

الدول المشاركة
الجزائر الهند المانيا لبنان ايطاليا

بولندا اسبانيا تايالند تركيا

ليتوانيا

مدغشقر اإلمــارات العربية المتحدة


