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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 مایشگاه اسباب بازی نورنبرگن مونیخ،
 

ژوئن  26تا  16 رساند. این مهم ازرا به استحضار می المللی تخصصی صنایع چاپ و کاغذبدینوسیله خبر برپایی نمایشگاه بین

 برگزار خواهد شد. مللی دوسلدورفالهای بیننمایشگاهدر محل دائمی  1399تیر  6خرداد تا  27برابر با  2020
 

 165،602کشور و  45گذار از غرفه 823،1( با حضور 6201شکل گرفت و در دوره قبل ) 1951نخستین بار در سال  نمایشگاه
 مترمربع برگزار شد. 242،900بازدیدکننده متخصص در فضایی به وسعت 

 

افزار برای ها و نرمآالت، سیستمماشینهای ها و دستاوردها در زمینهیآخرین نوآورمحلِ نمایش  باشید،گونه که مستحضر میهمان
بندی، مواد اولیه ولید بستهغذ و تآالت و تجهیزات فرآوری کاآالت و تجهیزات صحافی، ماشینآالت و تجهیزات چاپ، ماشینمراحل پیش از چاپ، ماشین

 است. آالت دست دوم و خدمات مربوط به صنعت چاپو مصرفی، ماشین
 

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 خریاهبران آتی در ایررمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند ست. انها 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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