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52/40/7139تهران،   

975/11-2-A+A-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 نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ مونیخ،
 

المللی های بیننمایشگاه رساند، شرکتهای تولیدی، تولیدکنندگان وسایل و تجهیزات ایمنی میبدینوسیله به استحضار صاحبان صنایع، کارگاه
 2019نوامبر  8ا ت 5ر را از حیط کامترین نمایشگاه تخصصی حفظ ایمنی و سالمتی در ی، مهمالمللهای بیندوسلدورف، پیشرو در امر برگزاری نمایشگاه

  برگزار خواهد کرد. 1398آبان  17تا  14برابر با 
 

میالدی( با حضور  2017قبلی ) میالدی در دوسلدورف برگزار شد. این نمایشگاه دوساالنه در دوره 1954نخستین بار در سال  نمایشگاه 
 مترمربع اجرا شد. 124،400بازدیدکننده متخصص در فضایی به وسعت   47،248کشور و  63گذار از غرفه 1،942

 

 شود، به قرار زیر است:عرضه می بخشی از کاال و خدماتی که در نمایشگاه 
، مقابله با ات احتمالیز خطرگیری اهای ایمنی و محافظ، ابزار و لوازم جلوهای خاص و مناسب با انواع مشاغل، کفشهای ایمنی، لباسکاله

یه راهکارهای ایمنی کنند و ارائه کلهایی که با مواد خطرناک و قابل اشتعال کار میها در کارگاههای اولیه، آموزش برخورد با بحرانسوزی، کمکآتش
 در محیط کار

 

نسبت به  (1398 اردیبهشت 15رابر ب 2019 مه 5نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
 مهر 28تا  مرداد 14 برابر 2019اکتبر  20 اوت تا 5الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

مراجعه و  www.teheran.diplo.deه پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، ب ( قرار گیرد.1398
  وقت مصاحبه رزرو فرمائید.

 

پرداخت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ضمناً نرخ شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. می کارت ورودی که توسط این شرکت صادر

خواهشمند است برای های بعدی که این با این دفتر خواهید داشت، اعالم خواهد شد. در حال حاضر مشخص نیست. در تماسورودی نمایشگاه  کارت
 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -ا روستاییکسب هرگونه آگاهی بیشتر با ند

 با تجدید ادب و احترام 

 در ایران دوسلدورفنمایشگاه  دفتر نمایندگی
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