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09/40/8139تهران،   

1174/11-2-Beauty-A   شماره:
 احترام فراوان،با ادای 

 

 سلدورف،ین، دورلب) نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

کوشید، وظیفه داریم اشتی میئل بهدالمللی همواره در راستای ترویجِ به ویژه مساهای تخصصی بینبا سپاس از شما که ضمن بازدید از نمایشگاه

 مارس 8ا ت 6اه از را به استحضار برسانیم. این نمایشگ «شی و بهداشتی دوسلدورفالمللی تخصصی صنایع آراینمایشگاه بین»برپایی 

 برگزار خواهد شد. 1398اسفند  18تا  16برابر با  2020
 

های مشابه مقام نخست را به خود اختصاص داده شکل گرفت، امروزه در بین سایر نمایشگاه 1995که اولین بار در سال  نمایشگاه 
 63،100در فضایی به وسعت تخصص بازدیدکننده م 67،320کشور و  32گذار از غرفه 639میالدی( با حضور  2019گاه در دوره قبلی )است. این نمایش

 برگزار شد.مترمربع 
 

لوازم و تجهیزات کاشت و طراحی ناخن،  لوازم آرایشی و بهداشتی، مانیکور، انواع تجهیزات و لوازم آرایشگری، در نمایشگاه تخصصی 
 ی برنزه کننده مصنوعی(،ها گاهآوری سوالریوم بدن )دستها و مواد پاکسازی پوست، فندستگاه ، فن معالجه و درمان امراض پا،هداشت دست و پاب

 گردد.ها موضوع مرتبط دیگر عرضه می، زیورآالت بدلی و دهعطریات
 

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

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

پرداخت ند سداری است. ان قابل خریراهبران آتی در ایرمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند  ست.انها الزامی آارائه  ل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وشود، به همراه رزرو هتکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا روستایی
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