
 

 شیشه صنعت و سمپوزیوم تخصصیبین المللی نمایشگاه  از وان بازدیدـخفرا
 
 

 
 
 
 

 

24/60/8139تهران،  

1248/11-2-glasstec-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،
 

 2تا  مهر 29 برابر با 2002اکتبر  32تا  02تاریخ از المللی تخصصی صنعت شیشه دوسلدورف آلمان که بین بدینوسیله برپایی رویداد مهم

میالدی با مشارکت فعاالنه  2018در سال   رساند. نمایشگاه نعت میشود را به استحضار متخصصان این صبرگزار می 1399آبان 

  مترمربع شکل گرفت. 123،900 بازدیدکننده در فضایی به وسعت 42،603کشور و  50گذار از غرفه 1،275
 

تولید شیشه با  هایآالت و تکنولوژیماشین های صنعت شیشه که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، عبارتست از:بخشی از جدیدترین نوآوری

 ر مربوطه، مواداقطعات و ابز جهیزات،، برش و پردازش شیشه، ت(ساختمانی، خودروسازی، صنعتی، دارویی و پزشکی، تزئینی و ...)کاربرد در صنایع 
گیری و های اندازهم، سیستآالت و تجهیزات ذوب شیشه، تکنولوژی حمل و نقل و انبارداری شیشهکن، ماشینآالت خشکاولیه و کمکی، ماشین

 های با الیۀ میانی خالء و بسیاری موارد دیگر.و شیشه (Foam glass)ای های اسفنجی شیشهکنترل، عایق
 

نیز به موازارت این نمایشگاه همانند گذشته دایر خواهد بود. در این نمایشگاه  گونه که استحضار دارید نمایشگاه همان

زمان توانند همیدکنندگان مبازدی سازی انرژی خورشیدی خواهند پرداخت وهای انرژی خورشیدی و تجهیزات مربوط به ذخیرهگذاران به عرضه تازهغرفه

  اه بازدید کنند.از هر دو نمایشگ
 

روز را به شرکت  90واست های زیر کلیه امور روادید مربوط به درخ 2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
به نشانی  یکویزامتر 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. ران قابل خریراهبران آتی در ایمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژانمدت نمایشگاه کارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند . است نها الزامیآارائه  ، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته وشودکارت 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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