
 

 و کنگره صنعت آلومینیوم زدید از نمایشگاه بین المللی تخصصیباخوان فرا

 

 
 

 

 
42/60/8139تهران،   

1246/11-2-aluminium-A   شماره:

 
 احترام فراوان،با ادای 

 

ف، سلدورین، 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،
 

برابر با  2020 اکتبر 8ا ت 6 که از تاریخ «ALUMINIUM» و کنگره صنعت آلومینیومالمللی تخصصی بین بدینوسیله خبر برپایی نمایشگاه
ار در ه، نخستین بساالندومایشگاه این نرساند. ود را به استحضار متخصصان این صنعت میشدر شهر دوسلدورف آلمان برگزار می 1399مهر  17تا  15

بازدیدکننده  27،000 کشور و 50از  مشارکت کننده 950میالدی( با حضور  2018میالدی تشکیل شده است و دوره قبلی آن )سال  1997سال 
 برگزار شد.  محل دائمی نمایشگاههای دوسلدورفمتخصص در 

 

 نند، عبارتست از:ک چه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده میآن

 تضمیـن صنعتی، هایکـارخانـه تجهیـزات آالت،ماشین سبک، فلزات تجارت آلومینیوم، از شده ساخته کاالی اولیه، مواد آلومینیوم، تولید تجهیزات
 سطح پوشش تکنولوژی خدمات، آلومینیومی، نهایینیمه تولیدات کیفیت،

 

روز را به شرکت  90واست های زیر کلیه امور روادید مربوط به درخ 2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
انی به نش 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. 
 

ند پرداخت سداری است. ران قابل خریراهبران آتی در ایمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند  است. نها الزامیآارائه  اه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وشود، به همرکارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

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

 
 با تجدید ادب و احترام 
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