
 

 کاروان  تخصصی بین المللی  نمایشگاه  از خوان بازدید فرا
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1509/11-2-caravan salon-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 مونیخ،
 

کمپینگالمللی تخصصی  بیننمایشگاه  برپایی    خبر  بدینوسیله لوازم  و  متخصصین  را    «caravan salon»  آلمان  کاروان  آگاهی  این  به 

این  میصنعت   شهر    1400شهریور    14تا    5برابر    2021تامبر  سپ  5تا    اوت  27  ازساالنه  نمایشگاه  رساند.  شد.     دوسلدورفدر  خواهد  برگزار 

بازدیدکننده در فضایی به وسعت   106،741  ور و بیش ازکش  23گذار از  غرفه   337میالدی با حضور    2020در سال    «caravan salon»ه  نمایشگا
 مترمربع برگزار شد. 198،500

 

نمایشگاه   نیاز  اروان،  اع ک انو  با  caravan salonبازدیدکنندگان گرامی در  تجهیزات، لوازم کمپینگ، لوازم و تجهیزات مورد 

عرضه   ها، انواع چادر و خیمه و ... که توسط تولیدکنندگان، تجار، عوامل توزیع و طراحانسفر، وسایل تفریحی، موتور کاروان

 شود، آشنا خواهند شد می
 

به شرکت   روز را  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 فوژانمدت نمایشگاه  کارت ورودی تمامشود که  یادآور می
خواهشمند  .  هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است  وشود، به همراه رزرکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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

 با تجدید ادب و احترام 

 ن در ایرا دوسلدورف نمایشگاه   دفتر نمایندگی
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