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 احترام فراوان،با ادای 
. 

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

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

دو    نمایشگاهرسانیم.  مییز  شما متخصصان عزرا به استحضار    "الکترونیکی محصوالت    تخصصیالمللی  بیننمایشگاه  "بدینوسیله خبر برپایی  

المللی مونیخ های بیندر محل دائمی نمایشگاه  1400  آبان  28تا    25  برابر  2021ر  نوامب   19تا    16در تاریخ    Productronica  ساالنه

 برگزار خواهد شد.
 

مهم   سال  این  در  بار  شده    1975نخستین  )در  و  تشکیل  خود  قبلی    43،697و  ور  کش   45از  گذار  غرفه  1،541با حضور  (  2019سال  دور 
 مترمربع برپا شد. 88،000بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی 

 

 شود، به قرار زیر است:عرضه می Productronicaای از انواع تجهیزات و وسایلی که در پاره

اتصاالت برق، سیستم های اندازه گیری، تکنولوژی هادی ها، قطعات الکترونیکی، سیستم های ع فنر، تکنولوژی ساخت انوا

 اتصاالت، مدارهای چاپی، تکنولوژی آزمایش 
 

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

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

تمامکارت و شود که  مییادآور   نمایشگاه  رودی  فوژانمدت  توسط شرکت  انحصاراً  است. سند مذکور  قابل خریداری  ایران  در  آتی  راهبران 
. ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آنها الزامی استهت  شود، به همراه رزروپرداخت کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

 و فروش این شرکت تماس بگیرید.  ر بازاریابیمدی -ستاییندا رو خانم آگاهی بیشتر با خواهشمند است برای کسب هرگونه 

 

 با تجدید ادب و احترام

 در ایران نمایشگاه مونیخ  دفتر نمایندگی
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