
 

 بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی فراخـوان

 ماشین آالت بسته بندی، ماشین آالت بسته بندی شیرینی
 

 
 
 
 

 

52/40/7139تهران،   

961/11-2-interpack-A   شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

وسلدورف، دین، برل )گاهی آلمان نماینده انحصاری برترین مراکز نمایش شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

ستحضار اصصی را به شته تخرترین نمایشگاه این بندی، بدینوسیله خبر برپایی مهمو نظر به عالقمندی شما فعاالن ارجمند صنایع بسته

ساالنه شود. این نمایشگاه سهبرگزار می 1399اردیبهشت  24تا  18برابر  2020مه  13تا  7 از  رسانیم. نمایشگاهمی

دکننده متخصص در فضایی به بازدی 170،899و  کشور 55از  گذارغرفه 2،860با حضور  2017میالدی تشکیل و در سال  1958نخستین بار در سال 
 مترمربع برپا شد. 253،200بزرگی 

 

 های صنعت بسته بندی جهان که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، عبارتست از: ن نوآوریبخشی از جدیدتری
(، ..ب، جعبه و .وطی، تیوبطری، ق)انواع ماشین پرکن ، بندیآالت شست و شوی مواد قبل از بستهماشین، بندیهای بستهآالت و دستگاهماشین
انواع ، بندی شدهستهصوالت بآالت پاستوریزه و استریلیزۀ محماشین، بندیت قابل بستهزنی و چاپ اطالعات مربوط به محصوالآالت لیبلماشین

، کاغذ و مقوا ولیه فلزی،او مواد  های پالستیکی، فویلاز قبیل فیلم)بندی مواد اولیه و کمکی بسته، های متفاوتبندیدرپوش و دربندی برای بسته
آالت فرآوری ماشین(، دی، نخودچیادام هنفندق و بادام زمینی، ب ری خشکبار )از قبیل پسته، بادام، گردو،آالت فرآوماشین(، منسوجات و الیاف مربوطه

 (سیت، آداممانند: کارامل، دراژه، بستنی، کیک و بیسکو)بندیِ شیرینی و شکالت آالتِ تولید و بستهماشین، تولید شکالت
 

نسبت به ثبت  (1398آبان  16برابر  0192نوامبر  7نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 2تا  1398بهمن  18برابر  2020آوریل  21فوریه تا  7الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-نام در سیستم تعیین وقت آن

 www.teheran.diplo.deشانی ناهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به خو ( قرار گیرد.1399اردیبهشت 
 راجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.م

 

خت پرداسند  یداری است.ران قابل خرراهبران آتی در ایمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ضمناً نرخ است.  نها الزامیآارائه  وشود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

ت برای اس خواهشمند. واهد شدهای بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خدر 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
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