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 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 ب بازی نورنبرگنمایشگاه اسبا مونیخ،
 

این رساند. ربوط را به استحضار میساله تخصصی در حوزه تجیزات و ساخت انواع قایق و وسایل م 50ترین نمایشگاه از این رو خبر برپایی مهم

در  هرگزار خواهد شد. نمایشگابالمللی دوسلدورف های بیننمایشگاه در محل دائمی 7139بهمن  7تا  دی 29برابر  9201ژانویه  27تا  19از  مهم

 بوده است. ربعمترم 216،000در فضایی بالغ بر  بازدیدکننده متخصص 247،319کشور و  68گذار از غرفه 1،932پذیرای  2018سال 
 

م ی، لوازیر تجهیزات جانب، پوشاک و سا(بادبانی، موتوری، ماهیگیری، ورزشی و ...) انواع قایق های تفریحی نظیر

جات نجانبی، تجهیزات ساخت، انواع موتور، تجهیزات ماهیگیری و غواصی، تجهیزات موج سواری و اسکی روی آب، وسایل 

 معرض متخصصین این صنعت قرار خواهد گرفت.در این رویداد در غریق و ... 
 

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
د خواهشمن. ستانها الزامی آارائه  شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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