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 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
 

شندگان و به آگاهی ورزشکاران، تولیدکنندگان، طراحان، فرو را   کاالی ورزشی و مدترین نمایشگاه تخصصی در زمینه بدینوسیله خبر برپایی مهم

شود.  در شهر مونیخ برگزار می  1400بهمن  برابر با    2022ژانویه    در  „MUNICH ispo“رسانیم. نمایشگاه  می  کنندگان انواع کاالی ورزشی توزیع

با حضور  میالدی    2020  در سال بصورت مجازی برگزار شد و    2021در سال    ،شدمیالدی تشکیل    1970ساالنه نخستین بار در سال  این نمایشگاه  
 مترمربع آمار درخور توجهی را بر جای گذاشت.  200،000بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی  77،204و کشور  53از گذار غرفه 2،850

 

 عرضه خواهد شد، عبارتست از:    „MUNICH ispo“جهان که در نمایشگاه صنعت ورزشی های  بخشی از جدیدترین نوآوری
 

 نوردیوسایل کوهنوردی و صخره ◼      های ورزشیانواع کفش  ◼
 دستگاه دوی ثابت  ◼      وشاک ورزشی انواع پ ◼
 های ورزشیهای ثابت و سایر وسایل باشگاهدوچرخه  ◼    های زمستانی کی و سایر ورزشهیزات اس انواع تج ◼
 تخته اسکی روی آب و برف  ◼    انواع پوشاک ورزشی، وسایل و تجهیزات راهپیمایی  ◼
 های تنیس، بدمینتون و پینگ پنگ نواع راکتا ◼    تجهیزات و وسایل گلف، ژیمناستیک و ... انواع  ◼
 لباس و وسایل شنا ◼ های گروهی از قبیل بسکتبال، والیبال، فوتبال و هاکی ع تجهیزات ورزش انوا ◼

 

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

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

ان قابل خریداری است. سند راهبران آتی در ایرمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی است. شود، به همراه رزرو هتپرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می
 .ریدس بگیمامدیر بازاریابی و فروش این شرکت ت -ندا روستاییخانم خواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با 
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