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 احترام فراوان،با ادای 
 

 ، دوسلدورف، مونیخ،ین) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

به آگاهی متخصصین را  “ITB 2020„ آلمان جهانگردیصنعت المللی تخصصی بیننمایشگاه از دور  مینچهارپنجاه و برپایی  خبر بدینوسیله

 برلیندر شهر  1398 اسفند 18تا  14برابر  2020 مارس 8تا  4از ساالنه نمایشگاه اند. این رسمی کشور عزیزمان گردشگریدی و رجهانگصنعت 
بازدیدکننده در فضایی به وسعت  123،469 بیش از کشور و 182گذار از غرفه 7،925میالدی با حضور  2019در سال  “ITB„برگزار خواهد شد. نمایشگاه 

 .ه استشرکت بود 28بالغ بر  (2019) نمایشگاه دور ت تعداد مشارکت کنندگان ایرانی در اینشایان ذکر اس مترمربع برگزار شد. 154،100
 

 های متخصص زیر خواهند بود:گروهاز  ”ITB“مخاطبین نمایشگاه 
یدترین دستاوردها و های کرایه خودرو و ... که جدتور، شرکتمجریان ها، های هواپیمایی، هتلها و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، شرکتآژانس
 های کاربردی صنعت گردشگری و جهانگردی را عرضه خواهند کرد.شیوه

 

روز را به شرکت رهیاب  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
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. 
 

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

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