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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 نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ ونیخ،م
 

تخصصین کشور عزیزمان به آگاهی مرا  “METEC„ آلمان استخراج فلزاتتکنولوژی المللی تخصصی بینبرپایی نمایشگاه  خبر بدینوسیله

 نخستین مذکور نمایشگاهخواهد شد.  برگزار در شهر دوسلدورف 1398 تیر 8تا  4ابر بر 2019ژوئن  29تا  25از ساالنه  چهاررساند. این نمایشگاه می

در  “METEC„ نمایشگاهد. شو می محسوب عرصه این المللی بین تخصصی رویدادهای ترینمهم از و شده اجرا )پیش سال 62) 1956 سال در بار
 ترمربع برگزار شد.م 35،500بازدیدکننده در فضایی به وسعت  17،746کشور و بیش از  35گذار از غرفه 525میالدی با حضور  2015سال 

 

 نمایشگاهتحت عناوین  1398 یرت 8تا  4 برابر 2019 ژوئن 29 تا 25همزمان با برگزاری این مهم، رویدادهای دیگری در تاریخ مزید آگاهی 

 جهانی ایشگاهنم و “THERMPROCES„حرارتی  ملیاتع جهانی نمایشگاه ،“GIFA„( سازی قالب و فلزات ذوب(گری  ریخته صنعت جهانی

 شود.برپا می  “NEWCAST„گریصنعت ریخته نوین های فنآوری
 

 گیری،اندازه هایمسیست یست،ز محیط مهندسی اطالعات، انتقال کنند، عبارتست از:آنچه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده می
 امنیتی هایسیستم نورد، هایکارخانه ،تنظیم و کنترل وژیتکنول غیرکانی، فلزات فلزات، ذوب

 

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

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 . ستانها الزامی آارائه  شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وارت ورودی که توسط این شرکت صادر میک

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