
 

 و کنگره تخصصیبین المللی نمایشگاه  از فراخوان بازدید

 آرایش و نگهداری از مو
 
 

 
 

 
52/40/7139تهران،   

959/11-2-Top Hair-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،
 

 فروردین 11و  10برابر  2019مارس  31 و 30 به تاریخ مو از و کنگره آرایش و نگهداری تخصصی ترین نمایشگاهبر بدینوسیله برپایی

 انکشور عزیزم بهداشتی وآرایشی  صنعت شود را به استحضار متخصصانمیبرگزار  دوسلدورفالمللی های بینمحل دائمی نمایشگاهکه در  1398

ده در فضایی به وسعت بازدیدکنن 37،353کشور و  20کننده از مشارکت 208میالدی با حضور 2018در سال  «TOP HAIR»نمایشگاه  رساند.می
 31تا  30یخ یگری از تارد م رویدادمان با برگزاری این مههمز. مزید آگاهی شما عالقمندان به تازه های صنعت آرایشی، مترمربع شکل گرفت 28،800

 بر پا می شود. «MAKE UP ARTIST»تحت عنوان  2019س مار
 

مان المتی، مبلسیس، محصوالت گی بهداشتی مو، لوازم آرایشی و ناخن، انواع کاله انواع لوازم و محصوالت آرایش «TOP HAIR»در نمایشگاه 
 واهد گرفت.، لوازم تزئینی و تبلیغات، خدمات، آموزش و پرورش و موسسات آموزشی در دید متخصصین قرار خ آرایشگاه و اثاث

 

ه ، ژجلوه های وی آرایش با کیفیت باال، آرایش فوتوگرافیک، آرایش سه بعدی،با موضوعات  «MAKE UP ARTIST»نمایشگاه  همچنین
 تکنولوژی رنگ پاش، آماده سازی و آرایش مو، انواع ریش، خدمات و بهداشت و ایمنی در کار برگزار خواهد شد.

 

نسبت به ثبت  (1397مهر  8برابر  2018 سپتامبر 30نمایشگاه )برگزاری  ه قبل از تاریخما 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 23دی تا  9برابر  2019 مارس 14تا  2018دسامبر  30الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه  www.teheran.diplo.deی رت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانخواهشمند است در صو ( قرار گیرد.1397اسفند 
  و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

 

پرداخت کارت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانهای نمایشگاه کارت ورودی شود که یادآور می
 ضمناً نرخ کارتشود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. ه توسط این شرکت صادر میورودی ک

خواهشمند است برای کسب های 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. -نه آگاهی بیشتر با ندا روستاییهرگو

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران دوسلدورفنمایشگاه  دفتر نمایندگی
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