
 

 بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی وانـخفرا

 راهکارهای علمی برای تکنولوژی پزشکی
 

 

 
 
 

 

52/40/7139تهران،   

967/11-2-Compamed-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،
 

شگاه ماین رسانیم.گاهی میآرا به  راهکارهای علمی برای تکنولوژی پزشکیتخصصی المللی بینترین نمایشگاه بدینوسیله خبر برگزاری مهم

„COMPAMED“  خواهد شددوسلدورف برپا شهر در  1397آبان  24تا  21ابر با بر 2018نوامبر  15تا  12از. 
 

 25،000وسعت  در فضایی به که کشور بود 35از  کنندهمشارکت 780( میزبان 2017در دوره قبل )سال  “COMPAMED„نمایشگاه 
 .گرفتبازدیدکننده متخصص قرار  20،000بیش از مترمربع در معرض دید 

 

ای پزشکی، هید فناوری در تول یزات بیمارستانی و پزشکی، نوآوری های صنعت پزشکی، بازار تولید و عرضه کاالدستگاه ها و تجهترین تازه
کی، ری های پزشر فناوقطعات ریز محصوالت و دستگاه های پزشکی، توسعه محصوالت پزشکی، عرضه کاالی پزشکی، روش های سرمایه گذاری د

وارد . و بسیاری م، ..نندگانامین ککنولوژی و فناوری نانو، فناوری های پزشکی برای تولیدکنندگان و تخدمات صنعت پزشکی، بسته بندی و خدمات، ت
 شود.دیگر در این نمایشگاه عرضه می

 

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 خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی ( 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 الزامیآارائه  رت آلمان داشته وشود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفاکارت 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
 ید.مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیر -کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران سلدورفدونمایشگاه  دفتر نمایندگی
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