
  تخصصیالمللی  بیننمایشگاه   از  بازدید فراخـوان

 ربوت های صنعتی انواع اتوماسیون و 

 

 
 
 

26/11/9139 تهران،  
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 احترام فراوان،با ادای 
 

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

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

متخصصان   شمارا به استحضار    "اتوماسیون و انواع ربوت های صنعتی  تخصصیالمللی  بیننمایشگاه  "بدینوسیله خبر برپایی  

های محل دائمی نمایشگاهدر    1401تیر    3خرداد تا    31  برابر  2022ژوئن    24تا    21  در تاریخ    رسانیم. نمایشگاهمی عزیز  

 . خواهد شدبرگزار مونیخ  المللیبین
 

ربوت و  اتوماسیون  و سهم  نقش  بهینهاهمیت  در  تولهای صنعتی  داشتن  و  هزینه  و  زمان  کاهش صرف  تولید،  روند  با سازی  منطبق  یداتی 
نیس پوشیده  گرامی  تولیدکنندگان  بر  نمایشگاه  استانداردهای جهانی  از  بازدید  به همین سبب  توصیه   ت.  تولیدکنندگان  کلیه  به 

بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی   45.584  وکشور    29از  گذار  غرفه  890  با حضور(  2018سال  دور قبلی خود )این نمایشگاه در    شود.می
 مترمربع برپا شد.  66،000
. 

از قبیل مهندسی مونتاژ، سیستتتم کنتتترل، تونولتتوژی با موضوعات متنوعی   از جمله رویدادهای مهمی است که  نمایشگاه  
 شود.مونیخ برپا میشهر در  چرخ و دنده، تحقیقات و توسعه، ربوت های صنعتی، سیستم های حفاظتی، نرم افزار و ...

 

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

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

 . شرکت تماس بگیرید دیر بازاریابی و فروش اینم -با خانم ندا روستاییخواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر 

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران مونیخ  نمایشگاه دفتر نمایندگی
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