
 

 کاروان تخصصیبین المللی نمایشگاه  از خوان بازدیدفرا
 
 

 
 
 
 

 
52/40/7139تهران،   

962/11-2-caravan salon-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 ایشگاه اسباب بازی نورنبرگنم مونیخ،
 

به آگاهی را  «caravan salon» آلمان کاروان و لوازم کمپینگالمللی تخصصی بیننمایشگاه دور از ین مسی ابرپایی  خبر بدینوسیله

  دوسلدورفدر شهر  1398 اسفند 1تا بهمن  27برابر  2018مبر سپتا 2تا  اوت 25از ساالنه نمایشگاه رساند. این میاین صنعت متخصصین 

بازدیدکننده در  233،700ز کشور و بیش ا 33گذار از غرفه 608میالدی با حضور  2017در سال  «caravan salon»ه برگزار خواهد شد. نمایشگا
 مترمربع برگزار شد. 166،900فضایی به وسعت 

 

وسایل  جهیزات مورد نیاز سفر،تجهیزات، لوازم کمپینگ، لوازم و تبا انواع کاروان،  caravan salonبازدیدکنندگان گرامی در نمایشگاه 
 واهند شدشود، آشنا خضه میها، انواع چادر و خیمه و ... که توسط تولیدکنندگان، تجار، عوامل توزیع و طراحان عرتفریحی، موتور کاروان

 

نسبت به ثبت  (1396اسفند  6برابر  0182فوریه  25نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از هم متقاضیان بازدید از این م شایان ذکر است
مرداد  18خرداد تا  4برابر  2018وت ا 9مه تا  25الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه و  www.teheran.diplo.deخواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی  ( قرار گیرد.1397
  وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

 

پرداخت ند سداری است. ران قابل خریراهبران آتی در ایمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ضمناً نرخ است.  نها الزامیآارائه  شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

رای ب د استخواهشمن اهد شد.های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خودر 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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