
 

 صنعت خرده فروشی تخصصیبین المللی نمایشگاه  از خوان بازدیدفرا
 
 

 
 
 

 

 
52/40/7139تهران،   

956/11-2-EuroShop-A   شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

سلدورف، ین، دورلب) نماینده 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
 

صنعت به آگاهی متخصصین را  „“ صنعت خرده فروشی آلمانالمللی تخصصی بینین نمایشگاه دهمنوزبرپایی  خبر بدینوسیله

  دوسلدورفدر شهر  1398 نداسف 1تا بهمن  27برابر  2020ه فوری 20تا  16از ساالنه نمایشگاه سه رساند. این می خرده فروشی کشور عزیزمان

بازدیدکننده در فضایی  906،113کشور و بیش از  61گذار از غرفه 369،2میالدی با حضور  7201در سال  „“برگزار خواهد شد. نمایشگاه 
 مترمربع برگزار شد. 206،800به وسعت 

 

مزید آگاهی  د وی دهر خود جای مدند را زار تا جوانانی که در این بازار به تازگی فعالیت می کناین نمایشگاه گستره ای از مدیران و پیشروان با

تجهیزات ها، طراحی مغازه و فروشگاه ، امکانات و وسایل فروشگاه :عبارتند از، شودعرضه می „“از دستاوردهایی که در نمایشگاه برخی 
بازاریابی ، نیال های ویترییخچ، فپوشک، نورپردازیی، طراحی و معمارا، لی هر نوع سازمان یا مؤسسهو وسایل مورد نیاز برای طراحی و دکوراسیون داخ

فه های ساخت غر، ری امنیتفناو، فناوری اطالعات، فناوری ارتباطات، عالمت های دیجیتال، ارتباط درون فروشگاهی، POS بازاریابی، تصویری
  رویدادهاو  نمایشگاهی

 

نسبت به ثبت  (1398مرداد  25برابر  9201اوت  16نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 11تا  آبان 25برابر  2020ژانویه  31تا  2019نوامبر  16الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه  www.teheran.diplo.de خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی ( قرار گیرد.1398 بهمن
  و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

 

پرداخت ند سداری است. ن قابل خریاراهبران آتی در ایرمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ضمناً نرخ ست. انها الزامی آارائه  شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

رای ب خواهشمند است هد شد.اعالم خوا های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت،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 ایران دوسلدورفنمایشگاه  دفتر نمایندگی

 
 پِنکـار آپانته

 1577954515، کدپستی 4، طبقه دوم، واحد 158بعد از چهارراه سهروردی، پالک تهران، خیابان شهید بهشتی، 

 (021) 8604 4125فاکس:   (021) 8604 4124تلفن:  
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