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1515/11-4-opti-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،ونیم
 

مهم  برپایی  خبر  تخصصیبدینوسیله  نمایشگاه  بینایی  ترین  سنجش  و  عینک  زمینه  استحضار    در  به  عزیز  را  متخصصان  رسانیم. میشما 

با  2202ژانویه    16تا    14از    „MUNICH opti“  ایشگاهنم ساالنه این نمایشگاه    شود.برگزار میهر مونیخ  ش  در   4001  ماه  ید  26  تا  24  برابر 

بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی    27،511  وکشور    38از  گذار  غرفه   600  با حضور  2020میالدی تشکیل و در سال    1998نخستین بار در سال  
 ترمربع برپا شد. م 57،700

 

 عرضه خواهد شد، عبارتست از:  „opti“که در نمایشگاه  جهان یبینایسنجش  صنعتهای بخشی از جدیدترین نوآوری
 

 دید و تدریجی دو ک دید، نزهای تانواع عدسی ها و ل ◼                                   عینکـ های طبی و تجهیزات جانبی  ◼

 ای تماسی و محصوالت مراقبت از آنهاهزنل ◼                                                        ی عینکـ های آفتاب ◼

 نرم افزارهای مختلف در زمینه سنجش بینایی  ◼                            عینکـ های ایمنی کارگران در محیط کار  ◼

 سمعک ◼                              اه های سنجش بینایی ت و دستگتجهیزا ◼
 

روز را به شرکت   90امور روادید مربوط به درخواست های زیر    کلیه  2018سپتامبر    2سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ    شایان ذکر است
است.   کرده  واگذار  )ویزامتریک(  آرتا  گذر  صورهیاب  در  است  تماخواهشمند  اینترنتی  رت  پایگاه  به  بازدید،  به  ویزامتیل  نشانی    ریکشرکت  به 

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

د ست. سن راهبران آتی در ایران قابل خریداری امذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که ادآور میی
نامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتیپرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر م

 .س بگیریدمامدیر بازاریابی و فروش این شرکت ت -ندا روستایی خانم ت برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با خواهشمند اس

 تجدید ادب و احترامبا 

 در ایران  ه مونیخنمایشگا دفتر نمایندگی
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