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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،
 

سپتامبر  29تا  26 خکه از تاری تجهیزات توانبخشی و لوازم معلولینالمللی تخصصی بین مین دوره نمایشگاهچهل و دوبرپایی خبر بدینوسیله 

االنه، ساین نمایشگاه رساند. شود را به استحضار متخصصان این صنعت میبرگزار میشهر دوسلدورف آلمان در  1397مهر  7تا  4برابر با  2018
از  واردکننده وسائل توانبخشی سازنده و 784میالدی( با حضور  2017شده است و دوره قبلی آن )سال  تشکیلمیالدی  1977نخستین بار در سال 

 مترمربع برگزار شد.  51،900در فضایی به وسعت بازدیدکننده متخصص  38،981و کشور  39
 

آخرین دستاوردهای محققین و لوازم و تجهیزات ویژه برای معلولین از جمله تکنیک ارتباطات، تکنیک های  در نمایشگاه 
 ای مصنوعی،ضعاواکر، عصا،  واع ویلچر،ان ها، وسایل نقلیه، صندلی چرخدار،ارتوپدی )پیچ، پالک ارتوپدی و ...(، پروتزها، فیزیوتراپی، تکنیک ساختمان

تشک  وع تشک )از قبیل مواج پا(، انوا دست و لیفت بیمار، وسایل مراقبتی )از قبیل زانو بند، مچ بند، کتف بند، کمربند، گردنبند، دستبند، کفی طبی و پد
 شود.های ویژه افراد قطع نخاع و ...( وسایل ویبره و خدمات عرضه می

 

نسبت به  (1397فروردین  6برابر  1820مارس  26نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 19تیر تا  5برابر  2018سپتامبر  10ا ت ژوئن 26الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

 www.teheran.diplo.deنی خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشا ( قرار گیرد.1397یور شهر
  مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

 

پرداخت ند سداری است. بل خریران قاراهبران 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 خواهشمند است هد شد.م خواهای بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالدر حال حاضر مشخص نیست. در تماسورودی نمایشگاه  کارت
 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی
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