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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
 

برابر   2020اکتبر    16تا    14  که  Insights-X 2020نوشت افزار  المللی تخصصی  بین  نمایشگاه  دور از  ششمینبرپایی  خبر  بدینوسیله  

یان ذکر است طی این  شا  .رساندشود را به استحضار متخصصان این صنعت میبرگزار میبه صورت یک پلتفرم آنالین    1399مهر    25تا    23با  

مشارکت کنندگان می توانند در فضای وب محصوالت خود را ارائه نمایند و برای بازدیدکنندگان محترم نیز این امکان فراهم خواهد شد ،  پلتفرم آنالین
 . نالین بازدید نموده و بتوانند با مخاطبین خود در تماس باشندتا به صورت رایگان از این پلتفرم آ 

 

توسط شرکت نمایشگاهی  2015در سال    این نمایشگاه اولین بار
®Spielwarenmesse    سیکل  با  رویداد  در شهر نورنبرگ برگزار شد، این

در فضایی به وسعت متخصص  بازدیدکننده    332،5کشور و تعداد    41غرفه گذار از    143با مشارکت فعاالنه    میالدی  1920در سال    ،النهسا  برگزاری
 اجرا شد. مترمربع  000،52

 که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، عبارتست از:   جهان نوشت افزارهای صنعت بخشی از جدیدترین نوآوری

مواد صنایع دستی و ،  محصوالت هنرخالق ،  لوازم نامه نگاری،  دفترچه تمرین، کاغذ و دسته کاغذ،  لوازم جانبی کاغذ و پوشه،  ادوات و تجهیزات نوشتن
تی، ساک  کوله پش،  کوله پشتی و کیف مدرسه،  کیف و لوازم جانبی،  چندرسانه ای،  ادوات و تجهیزات میز  تجهیزات روی میز،  رنگ، انواع  ادوات نقاشی

اقالم مد  ،  تقویم، دفترچه آدرس و تلفن،  کتاب  ،آلبوم،  لوازم کادوپیچی و دستمال سفره،  نوشت افزار و اقالم کادویی،  کیف و پوشه،  ورزشی و کیف مدرسه
 و...  روز

روز را به شرکت   90های زیر  کلیه امور روادید مربوط به درخواست    2018سپتامبر    2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ  
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 مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.  
 

در ایران قابل خریداری است. سند  راهبران آتیمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه ی تمامکارت ورودشود که دآور مییا
شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. پرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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