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15/70/7139تهران،   

1097/11-1-IFA-A   شماره:
 

 احترام فراوان،با ادای 
 

ن، دوسلدورف، ی) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، ه استحضار عالی میب

 .( در ایران استو نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ مونیخ،
 

 20تا  15برابر  2019سپتامبر  11تا  6ترین نمایشگاه تجهیزات صوتی و تصویری و لوازم برقی خانگی از مهم بدینوسیله برپایی

 نمایشگاه  .رساندشود را به استحضار متخصصان این صنعت میمی مللی برلین برگزارالهای بینمحل دائمی نمایشگاهدر که  1398شهریور 

  .مترمربع شکل گرفت 159،000در فضایی به وسعت بازدیدکننده  246،338کشور و  51کننده از مشارکت 1،805میالدی با حضور 2017در سال 
 

  به شرح زیر است: شود،عرضه می بخشی از تولیدات و کاالهایی که در نمایشگاه 
های پخش و ضبط صوت و تصویر، وسایل و تجهیزات صوتی پیشرفته، انواع دوربین عکاسی و تلویزیون، دی.وی.دی، سینمای خانگی، دستگاه

اتی، کابل، آنتن، های رادیویی و تلویزیونی، مراکز عمومی پخش صوت و تصویر، تجهیزات مخابرهای کامپیوتری، ایستگاهبرداری، کامپیوتر و بازیفیلم
، لوازم )شامل: یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، مایکروفر، قهوه و چای ساز( یاب، لوازم برقی آشپزخانههای جهتانواع موبایل و دستگاه

 های برقیبرقی مخصوص جاسازی در کابینت و انواع بخاری
 

روز را به شرکت  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
رهیاب گذر آرتا )ویزامتریک( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی شرکت ویزامتریک به نشانی 

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.  
 

در ایران قابل خریداری است. سند  راهبران آتیمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که دآور مییا
تل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هپرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -ندا روستاییخانم خواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با 

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایراننمایشگاه برلین  دفتر نمایندگی
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