
 

 مواد غذایی و کشاورزی تخصصیبین المللی نمایشگاه  از خوان بازدیدفرا

 «هفته سبز برلین»
 
 

 
 
 

 

40/04/7931تهران،   

935/11-1-IGW-A   شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

دوسلدورف،  ین،) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

 .( در ایران استنمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ و نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ مونیخ،
 

که  (Int’l Green Week Berlin) «هفته سبز برلین» مواد غذایی و کشاورزیترین نمایشگاه تخصصی بدینوسیله خبر بـرپایی مهم

نمایشگاه این . سانیمرشما گرامیان میاستحضار را به  دشوبرگزار میدر شهر برلین  9317بهمن  7دی تا  21 برابر با 2491ژانویه  27تا  91از 

مترمربع موفقیت دیگری را  991،244بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی  049،411و  کشور 51گذار از غرفه 9،791با مشارکت  2491در سال 
 در تاریخچه خود ثبت کرد.

 

 کنند، عبارتست از:در این نمایشگاه مشاهده می آنچه بازدیدکنندگان محترم

  انواع مواد غذایی 
  غذاهای آماده به طبخ 
  های گوشتیفرآورده 
  میوه و سبزیجات 

  های لبنیفرآورده 
  هانوشیدنی 
  غذاهای اُرگانیک 
  جاتشیرینی 

  های خوراکیروغن 
  خوراک دام و طیور 
  گل و گیاه خانگی 
  ایجهیزات گلخانهت 

  بذر و کود 
  وسایل باغبانی 
  گل و گیاه 
  وسایل ماهیگیری 

 

نسبت به ثبت  (9317تیر  27برابر  2491ژوئیه  91نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 5باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 92مهر تا  25برابر  2491ژانویه  2تا  2491اکتبر  91الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه و  www.teheran.diplo.deخواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی  ( قرار گیرد.9317دی 
  وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

 

پرداخت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ضمناً نرخ ی سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را براکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

خواهشمند است برای های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خواهد شد. در حال حاضر مشخص نیست. در تماسورودی نمایشگاه  کارت
 بگیرید. مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس -کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی

 با تجدید ادب و احترام 

 در ایراننمایشگاه برلین  دفتر نمایندگی
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