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  با اداي ادب و احترام،

 15تا  11از  CEBITالمللي تخصصي صنايع كامپيوتر، ارتباطات و مخابرات نمايشگاه بينپيشروترين 
شود. اين رويداد جهاني كه سكوي نمايش برگزار مي 1397خرداد  25تا  21برابر با  2018وئن ژ

، مركز ترين محل نمايشگاهي آلماناست همه ساله در وسيع ICTو  ITترين اخبار دنياي ديجيتال، تازه
 2017شد و در سال گزار بر 1986شود. اين رويداد نخستين بار در سال مي ي هانوفر برپاهانمايشگاه

مترمربع و  245،700كشور در فضايي به وسعت  59گذار از غرفه 2،967فعاالنه  ميالدي با مشاركت
  بازديدكننده متخصص برگزار شد. 180,000حضور 

  

  برگزار خواهد شد.  dicampus و  ditec, ditalk, diconomyدر چهار بخش اين نمايشگاه 
diconomy  : نوآوري ها و راهكارهاي طيف كامل دنياي ديجيتال زير يك سقف امكان بازديد كليه

  ديجيتال را فراهم مي سازد.
ditalk  :ي موضوعات نمايشگاه كه توسط هاي در برگيرندهها و همايشاي ازكنفرانسمجموعه
  شود.گيرندگان سياسي، اقتصادي و پيشگامان دنياي ديجيتال برگزار ميتصميم
ditec چنين هاي ايجاد شده و همدهندگان، تجارت: محققان، توسعهstart up  هايي كه به دنبال

  گذار و شريك تجاري هستند.يافتن سرمايه
dicampus ويترين كاالهاي ديجيتال توانيد گوش دهيد و احساس كنيد. : دنياي ديجيتالي كه مي

 networking.به همراه فضاي وسيعي به منظور انجام 
 

خواهشمند است در صورت تمايل به بازديد از اين نمايشگاه، به پايگاه اينترنتي سفارت آلمان به نشاني 
www.teheran.diplo.de  و يا با دفتر اين شركت تماس حاصل مراجعه و وقت مصاحبه رزرو

سفارت  سفر درخواست وقت خود را در سايتماه پيش از  5كه حداقل توجه داشته باشيد  فرماييد. لطفاً
از شركت يورو  100به مبلغ متقاضيان مي توانند كارت ورودي تمام مدت نمايشگاه  .نماييدبت ث آلمان
شود كه يادآور مي هانوفر در ايران تهيه فرمايند. هاينماينده انحصاري نمايشگاهراهبران نامي،  فوژان

، هنگام درخواست شودصادر ميديه پرداخت كه توسط اين شركت ييتا ارايه كارت ورودي نمايشگاه و
 سفارت آلمان الزامي است.صدور رواديد نزد 

ازاريابي كارشناس ب -خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطالعات بيشتر اين نمايشگاه با آنت دانيليان
 ) اين شركت تماس حاصل فرمائيد.103(داخلي  و فروش

 

  با تجديد احترام

  در ايران "CEBIT"دفتر نمايندگي 

  نارينه آزلبار


