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 احترام فراوان،با ادای 
 

 ین، دوسلدورف، مونیخ،)برلاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان نماینده انحص شرکت فوژان راهبران آتی رساند، به استحضار عالی می

 .( در ایران استو نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ
 

به آگاهی متخصصین را   آلمان لجستیک و حمل و نقل صنایع  المللی تخصصیبینبرپایی نمایشگاه  خبر بدینوسیله

برگزار خواهد شد.  مونیخشهر در  1400اردیبهشت  17تا  14 برابر 2021مه  7تا  4از ساالنه نمایشگاه دو ین رساند. امی  کشور عزیزمان

در متخصص بازدیدکننده  893،63بیش از  کشور و 46از کننده مشارکت 374،2میزبان میالدی  9201در سال   نمایشگاه
 مترمربع برگزار شد. 128،000فضایی به وسعت 

 

 کنند، عبارتست از:آنچه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده می 

، سیستم حمل و نقل داخل کارخانه  حمل و نقل مسافر )اتوبوس، هواپیما، قطار، کشتی(، انواع کامیونهای سیستمهای نوآوری

های اطالعاتی،  و بارگیری، سیستم (، تجهیزات حمل و نقل کاال جهت ترخیص…)لیفت تراك، باالبر حمل و نقل مصالح و 

   خدمات حمل و نقل و وسائل نقلیه عمومی
 

روز را به شرکت رهیاب  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ  شایان ذکر است
به نشانی   شرکت ویزامتریکورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی خواهشمند است در صگذر آرتا )ویزامتریک( واگذار کرده است. 

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

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