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 احترام فراوان،با ادای 
 

ین، دوسلدورف، ل) برنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می         

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

شما متخصصان عزیز  را به استحضار  "صنایع سبک و صنایع دستی تخصصیالمللی بین نمایشگاه "بدینوسیله خبر برپایی 

مونیخ  المللیهای بینمحل دائمی نمایشگاهدر  1399اسفند  24تا  20 برابر با  2021مارس  14تا  10 در تاریخ ”IHM“ ایشگاهرسانیم. نممی

 .خواهد شدبرگزار 
 

 وکشور  33از گذار غرفه 951 با حضور 2019و در سال میالدی تاکنون، همه ساله در شهر مونیخ تشکیل شده  1949از سال این نمایشگاه 
 مترمربع برپا شد. 74،000بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی  105.333

. 

 شود:با موضوعات متنوعی به شرح زیر در مونیخ برپا می از جمله رویدادهای مهمی است که IHMنمایشگاه 
آالت اری، تمهیتتزات کارگتتاهی، ماشتتینآالت فلزکتت کارهای دستتتی انمتتام داد، ماشتتینها با بکارگیری آنتوان میهنرهای دستی و ابزار و وسایلی که 

آالت ساختمانی، تکنیك بست و نصب، تکنیك اطالعاتی، تکنیك ارتباطات، تمهیزات پختتت آالت پرداخت چوب، مواد سازنده، ماشینکوچك، ماشین
ت داخلتتی، تکنیتتك حرارتتتی، تکنیتتك آالت قصابی، تکنیك نگهداری و انبارداری، ساخت مغازه، مبلمان، لوازم و تمهیتتزانان، تمهیزات قنادی، ماشین

 .و .. تهویه، تکنیك محیط زیست، تکنیك ایمنی و امنیتی، تکنیك آالینده، خودروهای حمل و نقل، مبلمان باغ و ابزارآالت باغبانی
 

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 )ویزامتریك( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی شرکت ویزامتریك به نشانی  

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید. 
 

 .شرکت تماس بگیرید دیر بازاریابی و فروش اینم -با خانم ندا روستاییخواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر 

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایراننمایشگاه مونیخ  دفتر نمایندگی
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