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40/04/7931تهران،   

941/11-1-CMS-A   شماره:

 احترام فراوان،با ادای 
 

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

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

در که  2991مهر  5تا  4برابر  4029سپتامبر  42تا  42از  محصوالت و خدمات صنعت نظافتترین نمایشگاه مهم بدینوسیله برپایی

، در سال CMS دوساالنه نمایشگاه .رسانداین صنعت می شود را به استحضار متخصصانمی المللی برلین برگزارهای بینمحل دائمی نمایشگاه
  .مترمربع شکل گرفت 17،944در فضایی به وسعت بازدیدکننده  97،179کشور و  10کننده از مشارکت 011میالدی با حضور 1497

 

  به شرح زیر است:ه از سه بخش نظافت، مدیریت و خدمات تشکیل شده کشود، عرضه می CMSکاالهایی که در نمایشگاه  گروه اصلی
امنیت محل کار و  ،مواد مصرفی تجهیزات خدمات نظافتی ،باالبر و راه بندهای ایمنی ،ابزار، تجهیزات، ماشین آالت و لوازم جانبی نظافت، مواد شوینده

 ،های محاسباتی حسابداری تجاری امهبرن ،مدیریت فضای طبقاتسیستم های  ،نرم افزار، آالت و تجهیزات نظافت فضاهای روباز ماشین ،البسه محافظ
تاسیسات نظارت و مدیریت ، امین خدمات پذیراییت ،نظافتی و مراقبتیخدمات ، نشریات تخصصی ،مدیریت قراردادها ،کنترل کیفیت ،مدیریت کارکنان

 مدیریت امکانات و دفع زباله ،خدمات باغبانی، امنیتیخدمات ، و قسمت های پارکینگامکانات فضای خارجی ، فنی ساختمان

نسبت به  (9317فروردین  0برابر  1491مارس  10نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 97تیر تا  3 برابر 1491ر سپتامب 7ژوئن تا  10الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

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

 

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

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

 

 
 با تجدید ادب و احترام

 در ایراننمایشگاه برلین  دفتر نمایندگی
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