
 المللی تخصصیفراخوان بازدید از نمایشگاه بین

 صنایع هواپیمایی و فضانوردیکنفرانس و 

 

 
 

18/30/9139تهران،   

1457/11-1-ILA-A   شماره:

 
 احترام فراوان،با ادای 

 

سلدورف، ین، دو) برلنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، ه استحضار عالی میب

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

محل دائمی ر د 1401اردیبهشت برابر  2022مه  در ماهرا که صنایع هواپیمایی و فضانوردی تخصصی نمایشگاه ترین مهم بدینوسیله برپایی

میالدی با  2018، در سال ILA ساالنهدو  نمایشگاه .رساندشود را به استحضار متخصصان این صنعت میمی رلین برگزارالمللی بهای بیننمایشگاه
 .مترمربع شکل گرفت 150،000سعت در فضایی به ومتخصص بازدیدکننده  180،000و کشور  40از کننده مشارکت 1،110حضور 

 

، هواپیماهای بدون  انواع هواپیماآوری در زمینه ترین سکوی نمایش آخرین فن مطرح ILA  نمایشگاه فعاالن این صنعت نیک آگاهند که 
، هلیکوپتر، تکنیک فضانوردی تکنولوژی دفاعی، تکنیک هواپیمایی، مکانیزم موتور، موتور هواپیماها، قطعات مربوطه، لوازم پیشرفته  سرنشین
مایی، سرویس و نگهداری هواپیماها، تکنولوژی ساخت فرودگاه، تجهیزات مورد نیاز  های الکترونیکی، تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات هواپیسیستم
 رود.بشمار می ها، تحقیقات فضاییفرودگاه

 

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 مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید. 
 

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

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

 

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران نمایشگاه برلین   دفتر نمایندگی

 
 پِنکـار آهپانت

 1577954515، کدپستی 4، طبقه دوم، واحد 158بعد از چهارراه سهروردی، پالک تهران، خیابان شهید بهشتی، 

 (021) 8604 4125فاکس:   (021) 8604 4124تلفن:  

www.fujanaati.com info@fujanaati.com 


