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 احترام فراوان،با ادای 

 

ین، دوسلدورف، ) برلنماینده 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
 

به آگاهی متخصصین این صنایع را   محیط زیست و بازیافت المللی تخصصی صنایع آب و فاضالب،بیننمایشگاه برپایی خبر بدینوسیله 

 در شهر مونیخ برگزار خواهد شد. نمایشگاه  1401خرداد  31تا  9 برابر 2022ژوئن  3مه تا  30از  دوساالنهنمایشگاه رساند. این می

 مترمربع برگزار شد. 260،000در فضایی به وسعت  بازدیدکننده 142،472کشور و  58گذار از غرفه 3،305 فعاالنه میالدی با حضور 2018در سال 
 

 ، به قرار زیر است:شودعرضه می از دستاوردها که در نمایشگاه  مزید آگاهی برخی 

ات تکنولوژی و مهندسی محیط زیست، بیوگاز، زهکشی، بازیابی انرژی، تاسیسات خروجی گاز اگزوز، حفاظت در مقابل سیل، آزمایشگاه فناوری، خدم
سیسات کمپوست، استخراج و تصفیه و پاالیش آب،  أکن، لجن درمانی، تتنظیم و کنترل تکنولوژی، تحقیق و توسعه، گیاهان دریایی، آب شیرینشهری، 

سازی برای انتقال فاضالب و آب باران کشی )کانالسیستم کانالروبی، های برفها و روش تکنولوژی آب و فاضالب، پاکسازی و نظافت شهری، سیستم
های صوتی، های جلوگیری از آلودگی، روش دوده گاز، بازیافت مواد، تجزیه زباله، الیروبی، آبیاری و بازیافت تصفیهسیسات تأرف به خارج از شهر(، ب و

 . ها موضوع مرتبط دیگرگیری و دههای اندازهتوسعه منابع قدیمی، تحقیقات، سیستم
 

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 د.مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائی 
 

راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند  مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
. ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی استشود، به همراه رزرو هتپرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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