
 

 و کنگره بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی وانـخفرا

 و بیمارستانیتجهیزات پزشکی 
 

 

 
 
 

 

52/40/7139تهران،   

966/11-2-Medica-A   شماره:

 احترام فراوان،با ادای 
 

سلدورف، ، دوینرلب) 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،
 

 ر ازپنجاهمین دورسانیم. یمرا به آگاهی تجهیزات و لوازم پزشکی آلمان تخصصی المللی بینترین نمایشگاه بدینوسیله خبر برگزاری مهم

 .خواهد شددوسلدورف برپا شهر در  1397آبان  24تا  21برابر با  2018نوامبر  15تا  12از  “MEDICA„نمایشگاه 
 

گزار شد. این مهم در دوره میالدی بر 1969نخستین بار در سال  “MEDICA„صاحبان صنایع و فعاالن این عرصه استحضار دارند نمایشگاه 
ر معرض دمترمربع  250،000وسعت  و صنایع پزشکی را در فضایی بههای علوم کشور بود که تازه 69از  کنندهمشارکت 5،931( میزبان 2017قبل )سال 

 بازدیدکننده متخصص قرار دادند. 113،582دید 
 

“MEDICA„  :دروازه ارتباطی شما با صنایع پزشکی در همۀ سال است 
 

پی، اسکن، ام.آر.آی، ، فیزیوتراگرافیادیوهای الکتروکاردیوگراف و تجهیزات وابسته، ماموگرافی، سونوگرافی، رترین تجهیزات پزشکی )دستگاهتازه
 رفی پزشکی )باند، گاز، کاالی مصرتوپدیهای اولیه، اورژانس، شناسایی امراض، دارو، ، اایمیجینگ و ...(، تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات احیاء، کمک

م اتاق عمل، زات و لوازی، تجهیارتباطات، منسوجات پزشکها، پنبه، دستکش و ...(، تکنیک اطالعات و ها، سوزنها، پالک، نخاستریل، سرنگ، پیچ
 شود.یمعرضه  مبلمان پزشکی، تکنولوژی ساخت بیمارستان و مراکز پزشکی، خدمات، ... و بسیاری موارد دیگر در این نمایشگاه

 

نسبت به  (1397اردیبهشت  22برابر  2018 مه 12نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6از باید متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 5تا  مرداد 21برابر  2018اکتبر  27ا ت اوت 12الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه و  www.teheran.diplo.de رت آلمان به نشانیخواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفا ( قرار گیرد.1397 آبان
 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 الزامیارائه آ هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وشود، به همراه رزرو کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

رای ب خواهشمند است اهد شد.های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خودر حال حاضر مشخص نیست. در تماسورودی نمایشگاه  کارت
 بی و فروش این شرکت تماس بگیرید.مدیر بازاریا -کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی

 امبا تجدید ادب و احتر 

 در ایران دوسلدورفنمایشگاه  دفتر نمایندگی
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