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أكتوبر

 8-4-2 القاعة 
للمعارض  إسطنبول  تسجل مسبقا عبر االنترنت لدخول المعرض بشكل أسهل وأسرعمركز 
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نقطة التقاء قطاع المجوهرات في تركيا 

 معرض إسطنبول
 الدولي الحادي

 والخمسين
 للمجوهرات

 والساعات
 ومعداتها
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CNR Expo 

مركز إسطنبول للمعارض 

تواريخ وأوقات المعرض

تذكير هام

مجموعة المعروضاتلماذا يجب عليك زيارة معرض إسطنبول للمجوهرات؟

العارضين

اتصل بنا

أحد أفضل خمسة معارض مجوهرات في العالم تجمع رّواد هذا القطاع معًا.    
مجموعة واسعة من أحدث المنتجات والخدمات في هذا القطاع.   

المنصة التجارية األكثر تميًزا في المنطقة، حيث تقدم منتجات خاصة للمشترين من تركيا   
والشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا واألمريكيتين وبلدان رابطة الدول المستقلة  

يتمتع قطاع المجوهرات في تركيا بتاريخ عريق في منطقة األناضول والذي يبلغ عمره   
7000 عام.  

تعتبر تركيا من أحد أكبر الالعبين في قطاع المجوهرات العالمي، حيث توفر فرصًا متعددة   
بما تتمتع بها من القوة في اإلنتاج والتصدير، وتتميز بموقعها االستراتيجي عند تقاطع   

ثالث قارات، كما أنها توفر الجودة كمركز مهم للدول المجاورة.  

سيتم تنظيم معرض إسطنبول للمجوهرات وفًقا لمعايير الصحة 
والسالمة AllSecure من Informa. قم بالمسح الضوئي لرمز 

االستجابة السريعة لقراءة قواعد AllSecure الكاملة.
والنظافة التنظيف 

لتنظيف  ا
المعزز

النظافة 
لشخصية ا

الجسدي التباعد 

تسجيل 
بدون 
تالمس

sales-ijs@informa.com
visit-ijs@informa.com
+90 216 425 63 00
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للعرض
للزيارة
الهاتف

االتصال 
الجسدي

التباعد 
الجسدي

محطات 
المأكوالت 

والمشروبات

الجسدي واالكتشاف  الحماية 

معدات 
الحماية 

لشخصية  ا
(PPE)

اإلسعافات 
األولية

لتتبع الفحص ا
واالتصال

يرجى زيارة
قم بالمسح 

الضوئي للتسجيل 
عبر اإلنترنت

قم بالمسح 
الضوئي للتسجيل 

لحافلة النقل

الماس مجوهرات   
النفيسة األحجار  مجوهرات   

الذهب مجوهرات   
اللؤلؤ مجوهرات   

الفضة مجوهرات   
الماس  

الكريمة األحجار  مجوهرات   
النفيسة األحجار   

أحجار شبه كريمة  
االصطناعية األحجار   
تركيب وصب الذهب  

لتصفية ا  
الساعات  

اآلالت واألدوات والمعدات  
المنزلية والسلع  الفضة  أكسسوارات   

والتغليف العرض   
إضاءة LED ، البرمجيات  

المجوهرات فقط،  لتجار  المعرض مفتوح   
للجمهور. مغلق   

ال يسمح بدخول األشخاص الذين تقل   
15 عامًا أعمارهم عن   

لتتمكن  اإلنترنت  بالتسجيل عبر  نوصي   
من دخول المعرض بشكل أسرع. تأكد   

من إحضار بطاقة العمل والهوية   
معك. الشخصة   

الجملة تجار   
التجزئة تجار   

لمصّنعين ا  
الموردين  

المتاجر / سلسلة  المتاجر   
والمستوردين المصدرين   

المجوهرات مصممو   
 / مختبرات األحجار الكريمة.   

الكريمة األحجار  أخصائيي   

منطقة وقوف السيارات

* يغلق الدخول إلى منطقة العرض قبل انتهاء   
    المعرض بـ 30 دقيقة.

06 أكتوبر 2022    11.30 - 19.00

07-08 أكتوبر 2022   09.30 - 19.00

09 أكتوبر 2022      09.30 - 17.00

تابعونا...
Jewellery

REPUBLIC OF TÜRKİYE
MINISTRY OF TRADE

المنظم موقع عادل الراعي اآلمن

.5174 رقم  للقانون  وفًقا  التركية)  السلع  وبورصات  الغرف  (اتحاد   TOBB إشراف  تحت  المعرض  هذا  تنظيم  يتم 

بدعم من عضو في الشريك اإلعالمي 
الرسمي لشؤون 

اإلنترنت

الشريك اإلعالمي 
الدولي الرسمي

مشّغل 
بواسطة


