
 

 بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی فراخـوان

 ماشین آالت بسته بندی، ماشین آالت بسته بندی شیرینی
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 احترام فراوان،با ادای 
 

ین، دوسلدورف، ) برلشگاهی آلمان ینماینده انحصاری برترین مراکز نما شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

ترین نمایشگاه این رشته تخصصی را به استحضار بندی، بدینوسیله خبر برپایی مهمو نظر به عالقمندی شما فعاالن ارجمند صنایع بسته 

ساالنه شود. این نمایشگاه سهبرگزار می 1399 اسفند 31تا  7برابر  1202س مار 3فوریه تا  25ز ا  رسانیم. نمایشگاهمی

بازدیدکننده متخصص در فضایی به   170،899و  کشور 55از  گذارغرفه 2،860با حضور  2017میالدی تشکیل و در سال  1958نخستین بار در سال 
 مترمربع برپا شد. 253،200بزرگی 

 

 های صنعت بسته بندی جهان که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، عبارتست از: ین نوآوریدیدتربخشی از ج
(، بطری، قوطی، تیوب، جعبه و ...)انواع ماشین پرکن ، بندیآالت شست و شوی مواد قبل از بسته ماشین، بندیهای بستهآالت و دستگاهماشین
انواع  ، بندی شدهآالت پاستوریزه و استریلیزۀ محصوالت بستهماشین، بندیالت قابل بستهمحصو زنی و چاپ اطالعات مربوط بهآالت لیبلماشین

های پالستیکی، فویل و مواد اولیه فلزی، کاغذ و مقوا،  از قبیل فیلم )بندی مواد اولیه و کمکی بسته ، های متفاوتبندیدرپوش و دربندی برای بسته 
آالت فرآوری ماشین(، فندق و بادام زمینی، بادام هندی، نخودچی رآوری خشکبار )از قبیل پسته، بادام، گردو،آالت فماشین(، منسوجات و الیاف مربوطه

 ( مانند: کارامل، دراژه، بستنی، کیک و بیسکویت، آدامس)بندیِ شیرینی و شکالت آالتِ تولید و بستهماشین، تولید شکالت
 

روز را به شرکت  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2ان از تاریخ شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایر
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 راجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائیدم. 
 

پرداخت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند ته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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

 

 با تجدید ادب و احترام  
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