
 

 و کنگره تخصصیبین المللی نمایشگاه  از فراخوان بازدید

 آرایش و نگهداری از مو
 
 

 
 

 
22/30/9139تهران،  

1462/11-2-Top Hair-A   شماره:
 

 احترام فراوان،با ادای 
 

لدورف، سوین، د) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتی رساند، به استحضار عالی می

 .( در ایران استنمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ و نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ مونیخ،
 

شهریور  30و  29برابر  2020 سپتامبر 20 و 19 به تاریخ مو از و کنگره آرایش و نگهداری تخصصی  ترین نمایشگاهبر بدینوسیله برپایی

  آرایشی و بهداشتی کشور عزیزمان شود را به استحضار متخصصان صنعتمیبرگزار  فدورسلدوالمللی های بینمحل دائمی نمایشگاهکه در  1399

بازدیدکننده در فضایی به وسعت  41،655کشور و  21کننده از مشارکت 191میالدی با حضور  2019در سال  «TOP HAIR»نمایشگاه  رساند.می
 .مترمربع شکل گرفت 28،800

 

و محصوالت آرایشی بهداشتی مو، لوازم آرایشی و ناخن، انواع کاله گیس، محصوالت سالمتی، مبلمان  لوازم انواع  «TOP HAIR»در نمایشگاه 
 ، لوازم تزئینی و تبلیغات، خدمات، آموزش و پرورش و موسسات آموزشی در دید متخصصین قرار خواهد گرفت. رایشگاهو اثاث آ

 

 

روز را به شرکت رهیاب  90ط به درخواست های زیر کلیه امور روادید مربو 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 کارت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانهای کارت ورودی نمایشگاه د که شویادآور می
خواهشمند است دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است.  شود، به همراه رزرو هتل حکمورودی که توسط این شرکت صادر می

 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -رگونه آگاهی بیشتر با ندا روستاییبرای کسب ه

 

 با تجدید ادب و احترام 

 در ایران نمایشگاه دوسلدورف   دفتر نمایندگی
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