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 احترام فراوان،با ادای 

 

 خ،لدورف، مونیین، دوسل)برنماینده انحصاری برترین مراکز نمایشگاهی آلمان  ان آتیشرکت فوژان راهبررساند، به استحضار عالی می

 .( در ایران استو نمایشگاه نوشت افزار نورنبرگ نمایشگاه اسباب بازی نورنبرگ

 
 وزی و معدنی راهسا آالتینماش آالت مصالح ساختمانی،ماشین آالت ساختمانی،ماشین المللی تخصصیبینبرپایی نمایشگاه  خبر بدینوسیله

 برگزارآلمان -که هر سه سال یکبار در شهر مونیخ نمایشگاهاین  رساند.می کشور عزیزمانبه آگاهی متخصصین را  آلمان مربوط تجهیزات 

یالدی با م 9201در سال   نمایشگاهخواهد شد. پا بر 1401فروردین  12تا  51برابر  2022آوریل  01تا  4 در تاریخ نیز بارشود اینمی

 د.مترمربع برگزار ش 615،000در فضایی به وسعت بازدیدکننده متخصص  627،736کشور و  62گذار از غرفه 3،684حضور 
 

 کنند، عبارتست از:آنچه بازدیدکنندگان محترم در این نمایشگاه مشاهده می
 

 ابزار و تجهیزات، سدسازی وراهسازی  بتن، صنعت، ساختمانی لحمصا تولید و تهیه آالتماشین انواع تونل حفاری و ساخت، ساختمانی آالتماشین
 هایکارگاه صمخصو خودروهای، ورمپکتاک و جرثقیل انواع، سازیبلندمرتبه تجهیزات و هاسیستم، (فاضالب و آبرسان) سازیکانال، ساختمانی هایسایت

 موتورهای ،گچی و سیمانی از اعم هاپاشمالت و بتن پمپ انواع، تراکتورها، هیدرولیکی و فشرده هوای کمپرسورهای، سنگ برش آالتماشین، ساختمانی
 خام مواد پردازش و معادن استخراج و هیدرولیکی ابزار و آالتماشین، دیزل

 

یاب ا به شرکت رهروز ر 90ست های زیر کلیه امور روادید مربوط به درخوا 2018سپتامبر  2شایان ذکر است سفارت فدرال آلمان در ایران از تاریخ 
 ک به نشانییزامتریوگذر آرتا )ویزامتریک( واگذار کرده است. خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی شرکت 

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

پرداخت د اری است. سنن قابل خریدراهبران آتی در ایرامذکور انحصارًا توسط شرکت فوژاناه مدت نمایشگکارت ورودی تمامشود که یادآور می
خواهشمند است ست. ا الزامی ارائه آنهاشود، به همراه رزرو هتل حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و کارت ورودی که توسط این شرکت صادر می

 مدیر بازاریابی و فروش این شرکت تماس بگیرید. -وستاییبرای کسب هرگونه آگاهی بیشتر با ندا ر
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