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1506/11-2-METAV-A   شماره:
 

 احترام فراوان،با ادای 
 

می عالی  استحضار  آتی رساند،  به  راهبران  فوژان  آلمان    شرکت  نمایشگاهی  مراکز  برترین  انحصاری  برلنماینده  دوسلد)  رف، وین، 

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

  کشور عزیزمان به آگاهی متخصصین  را    “METAV„  آلمان  تکنولوژی تولید و اتوماسیونالمللی تخصصی  بینبرپایی نمایشگاه    خبر  بدینوسیله

این  می مجازی  1400  فروردین  6تا    3برابر    2021  مارس   26تا    23از  ساالنه    دو نمایشگاه  رساند.  نمایشگاه     بصورت  شد.  خواهد    برگزار 

„METAV“    مترمربع برگزار    42،700بازدیدکننده در فضایی به وسعت    26،753کشور و بیش از    24گذار از  غرفه  562میالدی با حضور    2018در سال
 شد. 

 

 کنند، عبارتست از: می آنچه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده 

  ابزار،  ماشین   صنعتی،  هایربوت   پذیر،  انعطاف  تولید   خطوط  کارخانه،  اتوماسیون  کامپیوتر،  با   ساخت  و  طراحی  مونتاژ،   مهندسی

 دقیق ابزار تولید، خطوط کاری،ورق تولید فرایند فلزی، قطعات تولید فرایند
 

روز را به شرکت رهیاب   90ای زیر کلیه امور روادید مربوط به درخواست ه 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 

https://www.visametric.com/iran/Germany/fa مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید . 
 

پرداخت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند  مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه  کارت ورودی تمامشود که  یادآور می
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  

 یران در ا دوسلدورف نمایشگاه   دفتر نمایندگی
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