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 اسباب بازی  نمایشگاه تخصصی میندوو   هفتاد از فراخوان بازدید

 
 

 
 

30/04/9139تهران،   

1494/11-3-Spielwarenmesse-A    شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

می عالی  استحضار  آتیرساند،  به  راهبران  فوژان  نمایشگا  شرکت  مراکز  برترین  انحصاری  مونیخ،   هینماینده  دوسلدورف،   )برلین، 

 .در ایران است (نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگگاه اسباب بازی نورنبرگ و ایشنم
 

برپایی هفتاد و    21تا    8برابر    1202  ژانویه  31تا    27  المللی تخصصی اسباب بازی آلمان کهمین دور از نمایشگاه بین دوبدینوسیله خبر 

میالدی در شهر    1949ین بار در سال  رساند. این نمایشگاه اولاین صنعت میشود را به استحضار متخصصان  رگزار میدر شهر نورنبرگ ب   9139بهمن  

بازدیدکننده در   62،357کشور و تعداد    70غرفه گذار از    2،843با مشارکت فعاالنه    2020نورنبرگ برگزار شد، این مهم با سیکل برگزاری ساالنه، در سال  
 مترمربع شکل گرفت. 170،000فضایی به وسعت 

 

انواع اسباب بازی )از قبیل اسباب که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، عبارتست از:    اسباب بازی جهانهای صنعت  وآوریدیدترین نبخشی از ج
ای، پشمی، اشکال ال، رباتیک، پارچههای موزیک  انواع عروسک )از قبیل عروسک  های چوبی، تکنیکال، الکترونیکی، آموزشی، موزیکال و رایانه ای(،بازی

ازم لو  (،خمیر بازی  و  لوازم نقاشی و طراحی، آبرنگ، مداد شمعی، پاستلنوشت افزار،    کاالی مدرسه،  )شامل   لوازم تحریر  باس عروسک(،یوانات، باربی و لح
، لوازم اهیایشگآزم  لوازم  تلسکوپ،  ، مولتی مدیا،ستانهای داکتاب آموزش،    هایاز قبیل کتابل آموزشی )انواع وسای،  ورزش و تفریحی، لوازم کمپینگ 

وسایل و ملزومات    انواع جورچین و پازل،  کاالهای لوکس و مدرن )شامل ساعت، عینک، زیورآالت، کیف و ...(،  ،(های بازی، کارتاوریگامیکاردستی،  
لوازم بهداشتی و مراقبت از قبیل    ل مورد نیاز نوزادان و کودکانوسایهمچنین  و    ها  های گوناگون فضای باز و پارک، سازههاو میهمانی  ها مورد نیاز جشن

ا   ل حمل نوزاد ستقرار کودکان در اتومبیل و وسایاز نوزادان، پوشاک نوزادان، اسباب بازی ویژه نوزاد، وسایل اتاق کودکان، کالسکه، صندلی مخصوص 
 د.شوعرضه می 

 

ایر آلمان در  تاریخ  شایان ذکر است سفارت فدرال  از  امور رو  2018سپتامبر    2ان  به درخواست های زیر  کلیه  به شرکت    90ادید مربوط  را  روز 
نشانی   به  ویزامتریک  شرکت  اینترنتی  پایگاه  به  بازدید،  به  تمایل  صورت  در  است  خواهشمند  است.  کرده  واگذار  )ویزامتریک(  آرتا  گذر  رهیاب 

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa راجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائیدم.  
 

پرداخت  در ایران قابل خریداری است. سند    راهبران آتیمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه  کارت ورودی تمامشود که  ور میدآیا
خواهشمند شته و ارائه آنها الزامی است.  شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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

 
 

 

 
 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران  دفتر نمایندگی 

 
 پِنکـار آپانته


