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 احترام فراوان،با ادای 
 

وسلدورف، دین، برل )ن نماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلما شرکت فوژان راهبران آتیرساند، به استحضار عالی می

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

سپتامبر  21تا  18 خکه از تاری نتجهیزات توانبخشی و لوازم معلولیالمللی تخصصی بین ین دوره نمایشگاهسومچهل و برپایی خبر بدینوسیله 

 شگاه ساالنه،این نمایرساند. نعت میشود را به استحضار متخصصان این صبرگزار میدر شهر دوسلدورف آلمان  1398 رشهریو 30تا  27برابر با  2019
 واردکننده وسائل توانبخشی وسازنده  968میالدی( با حضور  2018شده است و دوره قبلی آن )سال  تشکیلمیالدی  1977نخستین بار در سال 

 مترمربع برگزار شد.  68،700در فضایی به وسعت نده متخصص بازدیدکن 50،612و کشور  42از 
 

آخرین دستاوردهای محققین و لوازم و تجهیزات ویژه برای معلولین از جمله تکنیک ارتباطات، تکنیک های  در نمایشگاه 
 ضای مصنوعی،عاواکر، عصا،  ،انواع ویلچر چرخدار،ها، وسایل نقلیه، صندلی ارتوپدی )پیچ، پالک ارتوپدی و ...(، پروتزها، فیزیوتراپی، تکنیک ساختمان

تشک  وع تشک )از قبیل مواج پا(، انوا ود دست لیفت بیمار، وسایل مراقبتی )از قبیل زانو بند، مچ بند، کتف بند، کمربند، گردنبند، دستبند، کفی طبی و پ
 شود.های ویژه افراد قطع نخاع و ...( وسایل ویبره و خدمات عرضه می

 

روز را به شرکت  90واست های زیر کلیه امور روادید مربوط به درخ 2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
ک به نشانی ت ویزامتریتی شرکرهیاب گذر آرتا )ویزامتریک( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترن

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

پرداخت سند  یداری است.ران قابل خرراهبران آتی در ایمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند  است. نها الزامیآارائه  ول حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته شود، به همراه رزرو هتکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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

 

 با تجدید ادب و احترام

 راندر ای دوسلدورفنمایشگاه  دفتر نمایندگی
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