فراخوان بازدید از نمایشگاه بین المللی تخصصی مواد غذایی و کشاورزی

«هفته سبز برلین»

تهران1399/11/26 ،
شماره1498/11-1-IGW-A :
با ادای احترام فراوان،
به استحضار عالی میرساند ،شرکت فوژان راهبران آتی نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان ( برلین ،دوسلدورف،
مونیخ ،نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ و نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ) در ایران است.

بدینوسیله خبر بـرپایی مهمترین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و کشاورزی «هفته سبز برلین» ) (Int’l Green Week Berlinکه
از  21تا  30ژانویه  2022برابر با  1تا  10بهمن  1400در شهر برلین برگزار میشود را به استحضار شما گرامیان میرسانیم .این نمایشگاه در
سال  2021بصورت مجازی برگزار شد و در سال  2020با مشارکت  1،888غرفهگذار از  72کشور و  398،806بازدیدکننده متخصص در فضایی به
بزرگی  128،800مترمربع موفقیت دیگری را در تاریخچه خود ثبت کرد.
آنچه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده میکنند ،عبارتست از:

◼
◼
◼
◼

انواع مواد غذایی
غذاهای آماده به طبخ
فرآوردههای گوشتی
میوه و سبزیجات

◼
◼
◼
◼

فرآوردههای لبنی
نوشیدنیها
غذاهای اُرگانیک
شیرینیجات

◼
◼
◼
◼

روغنهای خوراکی
خوراک دام و طیور
گل و گیاه خانگی
تجهیزات گلخانهای

◼
◼
◼
◼

بذر و کود
وسایل باغبانی
گل و گیاه
وسایل ماهیگیری

شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ  2سپتامبر  2018کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  90روز را به شرکت
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/faمراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.
یادآور میشود که کارت ورودی تماممدت نمایشگاه مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانراهبران آتی در ایران قابل خریداری است .سند پرداخت
کارت ورودی که توسط این شرکت صادر میشود ،به همراه رزرو هت ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است .خواهشمند
است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با خانم ندا روستایی -مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید.
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