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 احترام فراوان،با ادای 
 

 ین، دوسلدورف، مونیخ،)برللمان نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آ شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

به را  „“آلمان  مصالح ساختمانی، سیستم های ساختمانی و نو سازی ساختمان المللی تخصصیبینبرپایی نمایشگاه  خبر بدینوسیله

 ژانویه 19تا  14 در تاریخ نیز بارشود اینمی برگزارآلمان -سال یکبار در شهر مونیخ دوکه هر  نمایشگاهاین  رساند.می کشور عزیزمانآگاهی متخصصین 

 358،250کشور و  45گذار از غرفه 090،2میالدی با حضور  7201در سال  „“ نمایشگاهخواهد شد. پا بر 1397دی  29تا  24برابر  9201

 مترمربع برگزار شد. 180،000ت در فضایی به وسعبازدیدکننده متخصص 
 

 کنند، عبارتست از:آنچه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده می

، آالت مربوطسازی و ماشینهای انبوهمعرفی شیوه، های اعالم و اطفاء و حفاظتی حریقسیستم، های ساختمانهای مدرن در ساخت مجموعهسیستم
، سازی بتنمواد شیمیایی ساختمان و بهینه، های ساختمانی )درونی و بیرونی(رنگ، در تکنولوژی ساختمان ITی هاسیستم، آسانسور و پله برقی

های طبیعی و سنگ، چوب و مصالح جانبی و انواع مصنوع آن، انواع یراق و شیرآالت بهداشتی، های صوتی و تنظیم صداعایق، سازی، استخر، سونامحوطه
ها، سرامیک، پوشکف، هابتن و مصالح مورد لزوم و اَبَربتن، فوالد و مشتقات و صنایع ساخته شده آن، صنایع بهداشتی و آشپزخانه، های همراه با رزینکانی

های جویی انرژی )سیستمهای حرارتی و صرفهعایق، صنایع الکتریکی، الکترونیکی و روشنایی، صنایع آلومینیوم )در و پنجره، نماسازی، شیشه و ...(، کاشی
 Bitument      اتیلن وبامپوش در انواع کامپوزیت، پلی، استفاده از انرژی خورشیدی(

 

روز را به شرکت  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
رهیاب 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 راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصارًا توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که آور مییاد
خواهشمند است شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. کارت 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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