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 احترام فراوان،با ادای 
 

 ایشگاهرسانیم. نممیشما متخصصان عزیز را به استحضار  "و کنگره لیزر تخصصی المللیبیننمایشگاه "بدینوسیله خبر برپایی 

LASER World of Photonics المللیهای بینمحل دائمی نمایشگاهدر  2021 ژوئن 24تا  21 برابر با 1400 تیر 3تا  خرداد 31 در تاریخ 

ها و ستانها و مراکز علمی، پزشکان، مدیران بیمارشرکت فوژان راهبران آتی از کلیه صاحبان صنایع مربوطه، اساتید دانشگاه .خواهد شدبرگزار مونیخ 
آورد تا از این نمایشگاه تخصصی که مقام نخست را در بین سایر باشند، دعوت بعمل میهای فوق فعال میهمه افرادی که در یکی از رشته

 های مشابه به خود اختصاص داده است، بازدید نمایند.نمایشگاه
 

بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی  33،993 وکشور  41از گذار غرفه 1،325 با حضور( 2019سال دور قبلی خود )این نمایشگاه در 
 مترمربع برپا شد. 55،000
 

 :عبارتست از مشاهده خواهید کرد LASER World of Photonicsآنچه در نمایشگاه 
پردازش  –صنایع خودروسازی  هایهای لیزر با کاربرد در بخشگیری، خدمات مربوطه، سیستمهای تست و اندازهها، دستگاهآوری لیزر، اپتیكفن

های بازرگانی، فیبر نوری، تجهیزات و وسایل تبلیغات و پیام –علوم و تحقیقات  –های پالستیکی تولید فرآورده –مهندسی  –الکترونیك  –اطالعات 
های مراض چشم و پوستی، سیستمهای جراحی، درمان ا: از جمله برای تولید دارو، عملهای پزشکیهای لیزر با کاربرد در بخشسیستم ،پزشکی

های اندوسکوپی، دهنده تجهیزات پزشکی، منابع اشعه لیزر برای کاربردهای پزشکی، سیستمدهنده بیماری، اجزاء لیزری تشکیللیزری تشخیص
 های تنفسیهای جراحی، سیستمهای پزشکی، ادوات لیزری برای عملهای ویدئویی برای پزشکی، تهیه عکسهای جراحی، سیستممیکروسکپ

 

روز را به شرکت  90کلیه امور روادید مربوط به درخواست های زیر  2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
کت ویزامتریك به نشانی رهیاب گذر آرتا )ویزامتریك( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی شر

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

 .شرکت تماس بگیرید دیر بازاریابی و فروش اینم -با خانم ندا روستاییخواهشمند است برای کسب هرگونه آگاهی بیشتر 
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