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720/11-2-K-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،
 

مهر  24برابر با  2019 اکتبر 23تا  16 که از تاریخ المللی تخصصی پالستیک و الستیک دوسلدورف آلمان بین بدینوسیله برپایی رویداد مهم
 293،3میالدی با مشارکت فعاالنه  2016در سال  رساند. نمایشگاه صنعت می شود را به استحضار متخصصان اینبرگزار می 1398آبان  1تا 

 مترمربع شکل گرفت. 262،700در فضایی به وسعت بازدیدکننده  232،053کشور و  61گذار از غرفه
 

 مهم به قرار زیر است: های قابل ارایه در این سه ساالنهای از محصوالت و نوآوریمزید آگاهی پاره

د و مقیاس شامل ر همه ابعادابسته وآالت پردازش و تولید الستیک و پالستیک و صنایع ت پالستیکی، فناوری پالستیک، انواع ابزار و ماشینمحصوال
ها، رموپالستتمکی مانند کمواد واولیه سازی و همچنین موادآوری، جوش پالستیک، ابزار قالبآالت بازیافت، عملترین ماشینجدیدترین و پیشرفته

ی، جهیزات جانبو ت نیفآماده، قطعات ها، محصوالت نیمههای رنگ، چسبدهنده، فوم، رزیناالستومرهای ترموپالستی، کائوچو، مواد پوشش
 . محصوالت نیمه تمام شده، و کلیه خدمات مربوطه

 

نسبت به  (1398فروردین  27برابر  0192 آوریل 16نمایشگاه )برگزاری  ماه قبل از تاریخ 6باید از متقاضیان بازدید از این مهم  شایان ذکر است
مهر  9تیر تا  25برابر  2019اکتبر  1تا  ژوئیه 16الین سفارت آلمان اقدام کرده تا وقت مصاحبه آنها در بازه زمانی )-ثبت نام در سیستم تعیین وقت آن

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

 

پرداخت ند سداری است. ان قابل خریراهبران آتی در ایرمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ضمناً نرخ ست. انها الزامی آارائه  ، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وشودکارت 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
 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -ییکسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستا
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