هشتمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی
گردشگری و تعطیالت
نانجینگ – چین
دروازه ورود گردشگران چینی به ایران
مکان برگزاری :مرکز نمایشگاه بین المللی نانجینگ  -چین
زمان برگزاری 10 :الی  12خرداد 1398
برگزار کننده :شرکت نانجینگ اشتوتگارت

Messe Nanjing

حــامــیان :شرکت مسه اشتوتگارت آلمان ،شرکت بازاریابی گردشگری بادن-وورتمبرگ آلمان ،دفتر کنفرانس و نمایشگاه شهرداری نانجینگ ،اداره فرهنگ
و گردشگری نانجینگ ،انجمن گردشگری خودرو و کشتی های تفریحی کروز چین ،انجمن گردشگری نانجینگ
نمایشگاه در سال گذشته:


مساحت  35000مترمربع



بیش از  44000نفر بازدید کننده



حضور  35کشور/منطقه



میزان فروش این نمایشگاه در داخل سایت بیش از  50میلیون یوان چین



 122رسانه

ویژگی های بازار چین و استان جیانگسو و شهر نانجینگ :


در سال  2017بیش از  130میلیون گردشگر چینی به اقصی نقاط جهان سفر کرده اند.



گردشگران چینی بیش از  115میلیارد دالر در دیگر کشورها خرج کرده اند.



استان جیانگسو با بیش از  79میلیون جمعیت یکی از پر اهمیت ترین استان های چین می باشد.



در سال  570 ،2014میلیون گردشگر از این استان بازدید کرده اند .



نانجینگ پایتخت باستانی و دومین شهر بزرگ شرق چین است.

ویژگی های نمایشگاه:


تجربه برگزاری نمایشگاه  CMTدر آلمان با بیش از نیم قرن .



ایجاد پلتفرم  B2Bو  B2Cجهت جذب حداکثری.



حمایت بیش از  20انجمن ،سازمان و مراکز گردشگری بین المللی



پوشش رسانه ای قدرتمند توسط  122رسانه محلی و بین المللی

پروفایل شرکت کنندگان:
*تور های خروجی *تورهای ورودی *تورهای فردی و موضوعی * سازمان های گردشگری *آژانس های گردشگری *انجمن های گردشگری
*هتل ها و اماکن اقامتی *اماکن بومگردی *خطوط هوایی *خطوط ریلی *خطوط دریایی *تورهای ورزشی *تورهای سالمت *اتومبیل های
کاروان و کمپین ها *دکوراسیون هتل ها و میزبانی *سوغات و صنایع دستی *باشگاه های مسابقات موتور ،دوچرخه *باشگاه های رالی ،آفرود و
* ....سیستم های ناوبری *تجهیزات عکاسی *اردوگاه و کمپ *تورهای کشاورزی و غیره
جهت اطالعات بیشتر می توانید با ستاد اجرایی نمایشگاه به شماره  021-22603283یا  09120785171تماس بگیرید.
نام شرکت:
نام مسئول
آدرس:
تلفن:
تاریخ

نام مدیر عامل:
سمت:
درخواست متراژ
موبایل:
امضا و مهر شرکت

تهران -خ شریعتی -دوراهی قلهک -خ پابرجا -بلوار آینه -پالک  -16واحد 601
info@didargroup.com
info@IrsaNP.com

www.IrsaNP.com

