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 احترام فراوان،با ادای 

 

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

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

 1401آذر    10تا    8برابر با    2022دسامبر    1نوامبر تا    29  المللی تخصصی شیرآالت دوسلدورف آلمان که از تاریخبین  نمایشگاهبدینوسیله برپایی  

این صنعت میبرگزار می را به استحضار متخصصان  نمایرساشود  با مشارکت فعاالنه   2018در سال    «Valve World Expo»شگاه  ند.    میالدی 
 . مترمربع شکل گرفت 43،600بازدیدکننده در فضایی به وسعت  12،422کشور جهان و  40گذار از غرفه 722

 

غرفه جهانی  نمایشگاه  این  حوزهدر  در  خود  کارخانجات  عرضۀ  به  شیرگذاران  تولید  واشهای  انواع  اکچویآالت،  سیسر،  و  کنترل،  تمتر  های 

ای مورد استفاده برای شیرآالت و خدمات مربوط به آنها خواهند و محصوالت لوله  (Seals and Sealing Materials)بندی  درزگیرها و مواد آب 
  ها و ناشران ذیربط نیز در نمایشگاه حاضر خواهند بودپرداخت. همچنین انجمن

 

گذاران نیز به موازارت این نمایشگاه همانند گذشته دایر خواهد بود. در این نمایشگاه غرفه  «PUMP»ه نمایشگا گونه که استحضار داریدهمان
 زمان از هر دو نمایشگاه بازدید کنند.توانند همکنندگان میهای صنعت پمپ و انواع آن خواهند پرداخت و بازدیدبه عرضه تازه 

 

روز را به شرکت   90به درخواست های زیر  کلیه امور روادید مربوط    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 فوژانگاه  مدت نمایشکارت ورودی تمامشود که  یادآور می
خواهشمند .  ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی استتشود، به همراه رزرو هکارت 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 

 ران در ای  دوسلدورف نمایشگاه   دفتر نمایندگی
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