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 لدورف، مونیخ،ین، دوس) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، ه استحضار عالی میب

 .( در ایران استو نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ
 

های تخصصی کشور آلمان دارید، خبر برپایی های صنایع آب و فاضالب و نمایشگاهبه پاس توجهی که نسبت به آشنایی با تازه سپاس ویژهو با 
در محل دائمی  2931فروردین  2تا  2برابر  1649مارس  62تا  62. این رویداد مهم از رسانیمرا به آگاهی می نمایشگاه دوساالنه 

های شبکهها و فرآیند تصفیه آب و فاضالب، ها، روشهای تجهیزات، سیستمالمللی برلین دایر است و میزبان فعاالن این صنایع در بخشهای بیننمایشگاه
بندی، آبیاری، مواد و مصالح کارگاهی، های آبها و روشگیری، انواع شیرآالت و پمپ، باالبرندهو اندازه های تجزیهرسانی و انتقال فاضالب، روشآب

 آب، از محافظت و ایمنیهای سیستم میزان، و کنترل لوله، تکنولوژی خط صنعتی، تجهیزات گاز، هایشبکه ساختمان وهای تجهیزات صنعتی، اجرا در بخش
 خواهد بود. آب و ... تأمین و تدارک

 

 001با حضور  میالدی( 6497آن ) قبلی شمسی( تشکیل و در دور 9306الدی )می 9123نخستین بار در سال   نمایشگاه
 مترمربع برگزار شده است. 39،144بازدیدکننده متخصص و در فضایی به وسعت  97،272کشور و  63گذار از غرفه

 

نسبت به ثبت نام  (9317مهر  0برابر  6492 سپتامبر62نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 2باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 اسفند 91تا دی  7برابر  6491مارس  94تا  6492دسامبر  62الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-در سیستم تعیین وقت آن

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

 

پرداخت در ایران قابل خریداری است. سند  راهبران آتیمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که دآور مییا
 ضمناً نرخ کارتشود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. ارت ورودی که توسط این شرکت صادر میک

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