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62/11/1399تهران،   

1507/11-2-wire & tube-A   شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

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

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

 9  که از تاریخ «wire & tube»المللی تخصصی محصوالت سیم و کابل، لوله و تیوب دوسلدورف آلمانبین  بدینوسیله برپایی دو رویداد مهم

  8201در سال    رساند. نمایشگاه  شود را به استحضار متخصصان این صنایع میار میبرگز  1401اردیبهشت    32تا    19برابر با    2022مه    13تا  
فعاالنه   مشارکت  با  از  غرفه   1،442میالدی  و    53گذار  وسعت    42،248کشور  به  فضایی  در  نمایشگاه    105،700بازدیدکننده  و  شد؛  برگزار  مترمربع 

 مترمربع شکل گرفت. 100،94نده در فضایی به وسعت بازیدکن 838،29کشور و  57گذار از غرفه 242،1با حضور  
 

 های مهم به قرار زیر است:ای از محصوالت و کاالی نمایشگاهی این دوساالنهمزید آگاهی پاره 
زش و پرداگیری، تکنولوژی تنظیم و کنترل، تکنولوژی تست، ابزارآالت، انواع سیم،  : ساخت و تکنولوژی کابل، تکنولوژی مواد، سیستم اندازه

اولیه، آالت حمل و نقل مواددهی مفتول، ماشینهای کشش مفتول، عملیات حرارتی، فرمکاری، دستگاهریزی، نورد و پرس آالت بیلتماشینتولید سیم،  
 سیم و کابل  اولیه و کمکی صنعتیدکی، مواددوم و لوازمآالت دستتولید الکترود، ماشینآالت تولید میخ، میخ پرچ، پیچ و مهره، خطماشین

 

جانبی، سیستم تجهیزات  اندازه:  ابزارآالت،های  تست،  تکنولوژی  کنترل،  و  تنظیم  تکنولوژی  لوله،  لوله، گیری، خطوط  آهنی،  لوله انواع  های 
پلی فلزات رنگی،  مانند: بست،  سی.وی.اتیلن و پیاستیل،  لوله  اتصاالت، فالنش، واشر و غیرهانواع تجهیزات  انواع  ماشین ،  های گوناگون،  تولید  آالت 

 مرتبط دوم آالت دستماشین و  آالت پردازش گوناگونآالت جوش، فرمدهی، عملیات حرارتی، ماشینگری، بیلت و نورد، ماشینلوله: ریخته
 

روز را به شرکت   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 . 
 

پرداخت راهبران آتی در ایران قابل خریداری است. سند  مذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمایشگاه مدت نکارت ورودی تمامشود که  یادآور می
خواهشمند  .  شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی استکارت 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  دوسلدورف نمایشگاه   دفتر نمایندگی

 
 پِنکـار آپانته

 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 


