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 احترام فراوان،با ادای 
 

ین، دوسلدورف، ) 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
 

مهر   72برابر با  2022 اکتبر 62تا  19 که از تاریخ المللی تخصصی پالستیک و الستیک دوسلدورف آلمان بین  بدینوسیله برپایی رویداد مهم
 330،3میالدی با مشارکت فعاالنه  9201در سال  رساند. نمایشگاه ن صنعت میشود را به استحضار متخصصان ایبرگزار می 4011آبان  4تا 

 مترمربع شکل گرفت. 266،700در فضایی به وسعت بازدیدکننده  224،116 کشور و 63گذار از غرفه
 

 مهم به قرار زیر است: های قابل ارایه در این سه ساالنهای از محصوالت و نوآوریمزید آگاهی پاره 

آالت پردازش و تولید الستیک و پالستیک و صنایع وابسته در همه ابعاد و مقیاس شامل  ت پالستیکی، فناوری پالستیک، انواع ابزار و ماشینمحصوال 
ها، تکمکی مانند ترموپالساولیه و موادسازی و همچنین موادآوری، جوش پالستیک، ابزار قالبآالت بازیافت، عملترین ماشینجدیدترین و پیشرفته

و تجهیزات جانبی،  آماده، قطعات فنیها، محصوالت نیمههای رنگ، چسبدهنده، فوم، رزیناالستومرهای ترموپالستی، کائوچو، مواد پوشش 

 . محصوالت نیمه تمام شده، و کلیه خدمات مربوطه
 

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 انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند  .ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی استشود، به همراه رزرو هتکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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