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) برلین، دوسلدورف، نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

 .( در ایران است، نمایشگاه نوشت ابزار نورنبرگ و نمایشگاه ماشین آالت دست دوم آلماننمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ، مونیخ
 

آبان  4 تا 1 برابر با 2018اکتبر  62تا  23از تاریخ دوسلدورف آلمان که  صنعت شیشهالمللی تخصصی  بین بدینوسیله برپایی رویداد مهم

 1،237میالدی با مشارکت فعاالنه  6201در سال   رساند. نمایشگاه د را به استحضار متخصصان این صنعت میشوبرگزار می 1397

  مترمربع شکل گرفت. 123،200 عتبازدیدکننده در فضایی به وس 40،105کشور و  52گذار از  غرفه
 

 های صنعت شیشه که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، عبارتست از: بخشی از جدیدترین نوآوری

، برش و پردازش (ساختمانی، خودروسازی، صنعتی، دارویی و پزشکی، تزئینی و ...)تولید شیشه با کاربرد در صنایع  های آالت و تکنولوژی ماشین

آالت و تجهیزات ذوب شیشه، تکنولوژی حمل و نقل و  کن، ماشین آالت خشک ت، قطعات و ابزار مربوطه، مواد اولیه و کمکی، ماشینشیشه، تجهیزا
های با الیۀ میانی خالء و بسیاری موارد  و شیشه (Foam glass)ای  های اسفنجی شیشه گیری و کنترل، عایق های اندازه انبارداری شیشه، سیستم

 .دیگر

نیز به موازارت این نمایشگاه همانند گذشته دایر خواهد بود. در این نمایشگاه  ونه که استحضار دارید نمایشگاه گ همان

زمان  توانند هم سازی انرژی خورشیدی خواهند پرداخت و بازدیدکنندگان می های انرژی خورشیدی و تجهیزات مربوط به ذخیره گذاران به عرضه تازه غرفه

  اه بازدید کنند.از هر دو نمایشگ
 

اکتبر  7تا  یهژوئ 21شایان ذکر است که زمان پذیرش درخواست از سفارت آلمان جهت صدور روادید برای متقاضیان بازدید از این نمایشگاه از 
شانی است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به ن 1397مهر  15تا  تیر 30 برابر 2018

www.teheran.diplo.de .مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید  
 

در ایران قابل خریداری است. سند پرداخت آتی راهبران مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می

ضمناً نرخ  نامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است.شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می
 های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خواهد شد. در حال حاضر مشخص نیست. در تماسورودی نمایشگاه   کارت

 

 شود:به نشانی زیر منتقل می 1397اردیبهشت  15رساند محل دفتر شرکت فوژان راهبران آتی از تاریخ به آگاهی می همچنین
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 با تجدید ادب و احترام

 در ایران دفتر نمایندگی 

 
 آ پِنکـار پانته


