
 المللی تخصصی فراخوان بازدید از نمایشگاه بین

 صنایع دستی و هدایا

 

 
 

26/11/9139تهران،   

1503/11-1-Bazaar-A   شماره:

 
 احترام فراوان،با ادای 

 

آلمان    شرکت فوژان راهبران آتیرساند،  ه استحضار عالی می ب نمایشگاهی  مراکز  برترین  انحصاری  برلنماینده  ین، دوسلدورف، ) 

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

برپایی  محل دائمی  در  که    1400  آبان  16تا    12برابر    2021مبر  نوا  7تا    3از    صنایع دستی و هدایاترین نمایشگاه  مهم   بدینوسیله 

میالدی با    2019، در سال  Bazaar  ساالنه  نمایشگاه  .رساند این صنعت می  ناشود را به استحضار متخصصمی  المللی برلین برگزارهای بیننمایشگاه
 .مترمربع شکل گرفت 20،436در فضایی به وسعت بازدیدکننده  39،399و  کشور 58از کننده مشارکت 507حضور 

 

 رح زیر است: شود، به شعرضه می Bazaarکاالهایی که در نمایشگاه  گروه اصلی
نگی، کاالهای چرمی، لوازم جانبی، کاالهای مسافرتی، مبلمان کوچک، قالیچه و گلیم، سبد، ستی، پوشاک، منسوجات خامحصوالت هنری و صنایع د

 سفال، شیشه آالت، ظروف چینی، جواهرات )بدلی و قومی(، اسباب بازی های چوبی، لوازم آرایشی و بهداشتی 
 

ز را به شرکت رو  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر    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.  
 

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

 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید.  -ندا روستاییخانم هی بیشتر با سب هرگونه آگاخواهشمند است برای ک

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران نمایشگاه برلین   دفتر نمایندگی
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