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سلدورف، ین، دو) 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 مونیخ،
 

اردیبهشت  02تا  00برابر  0404مه  97تا  93تاریخ  را که بهصنایع هواپیمایی و فضانوردی تخصصی نمایشگاه ترین مهم بدینوسیله برپایی

، در سال ILA ساالنهدو  نمایشگاه .رساندشود را به استحضار متخصصان این صنعت میمی رلین برگزارالمللی بهای بینمحل دائمی نمایشگاهدر  9311
 .مترمربع شکل گرفت 904،444در فضایی به وسعت متخصص بازدیدکننده  904،444و کشور  37از کننده مشارکت 9،497میالدی با حضور  0496

 

، هواپیماهای بدون انواع هواپیماآوری در زمینه ترین سکوی نمایش آخرین فنمطرحILA  نمایشگاهفعاالن این صنعت نیک آگاهند که 
های ، هلیکوپتر، تکنیک فضانوردی تکنولوژی دفاعی، تکنیک هواپیمایی، مکانیزم موتور، موتور هواپیماها، قطعات مربوطه، لوازم پیشرفته سیستمسرنشین

ها، مایی، سرویس و نگهداری هواپیماها، تکنولوژی ساخت فرودگاه، تجهیزات مورد نیاز فرودگاهالکترونیکی، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات هواپی
 رود.بشمار می تحقیقات فضایی

 

نسبت به ثبت  (9312آبان  00برابر  0491نوامبر  93نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 2تا  9312بهمن  00برابر  0404آوریل  07فوریه تا  93الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-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.9311اردیبهشت 
  مراجعه و وقت 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 ا برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه رکارت 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
 تماس بگیرید. مدیر بازاریابی و فروش این شرکت -کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی

 

 

 با تجدید ادب و احترام 

 در ایراننمایشگاه برلین  دفتر نمایندگی
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