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23/50/8139تهران،   

1212/11-1-FL-A   شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

سلدورف، رلین، دوب) نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

 ( در ایران است.، نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ و نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگمونیخ
 

به استحضار را  ”Fruit Logistica“ترین نمایشگاه تخصصی در حوزه زنجیره تأمین و عرضه میوه و سبزی بدینوسیله خبر بـرپایی مهم

نمایشگاه این شود. برگزار می در برلین 1398بهمن  18تا  16برابر  2020ه فوری 7تا  5بدیل از رساند. این نمایشگاه بیمی متخصصین این صنعت

مترمربع موفقیت دیگری را در  137،500بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی  78،269و  کشور 88گذار از غرفه 3،276با مشارکت  2019در سال 
 تاریخچه خود ثبت کرد.

 

رع، زای کشت و هسیستم کبار، ادویه و گیاهان داروییِ خاِص کشورهای حاضر در نمایشگاه،در این نمایشگاه انواع میوه، سبزی، خش

و  بندی انواع میوهههای نوین نگهداری، خشک کردن و بستای، روشتولید و پرورش میوه و سبزی، پرورش گل و گیاهان خانگی و گلخانه

ض شما قرار کنندگان در معرها مورد مشابه دیگر توسط مشارکتای و دههای حمل و نقل، انبارداری و تجهیزات سردخانهسبزی، سیستم

 گیرد.می
 

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

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مراجعه و 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
خواهشمند . است نها الزامیآارائه  ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وشود، به همراه رزرو هتکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایراننمایشگاه برلین  دفتر نمایندگی
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