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 احترام فراوان،با ادای 
 

برلین، ) نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

المللی تخصصی صنایع ریلی آلمانترین نمایشگاه بینبدینوسیله برپایی مهم
 

 1081سپتامبر  18تا  81 که از تاریخرا 

نمایشگاه رساند. را به استحضار متخصصان این صنعت میشود یبرگزار مدر شهر برلین  7831شهریور  30تا  17 رابر باب
 

در 

مترمربع شکل  877،700بازدیدکننده در فضایی به وسعت  844،470و  کشور 60گذار از غرفه 1،122کت فعاالنه مشارمیالدی با  1086سال 
  گرفت.

 

دیگونه که استحضار دارهمان
 

و، لجستیک، خدمات مسافری، آهن، انواع لوکوموتیخطوط راهمحلِ نمایش 

 ها و خدمات مربوط است.ها، نصب، پردازش دادهساخت بزرگراه
 

 (8316اسفند  17برابر  1108مارس  81برگزاری نمایشگاه ) ماه قبل از تاریخ 6باید از شایان ذکر است متقاضیان بازدید از این مهم 
 1081سپتامبر  1ژوئن تا  81الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-نسبت به ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

( قرار گیرد. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی 8317شهریور  88تا  خرداد 11 برابر
www.teheran.diplo.de .مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید  

 

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

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

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران گیدفتر نمایند
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 8544554585، کدپستی 4، طبقه دوم، واحد 851بعد از چهارراه سهروردی، پالک تهران، خیابان شهید بهشتی، 
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