نمایشگاه بین المللی و تخصصی فرش و کفپوش Domotex 2018
دنیای کفپوش ها
تهران9316/40/22 ،
شماره327/11-2-Domotex-A :

با ادای ادب و احترام،
نمایشگاه دموتکس محصوالت خود شامل انواع فرش دستباف و ماشینی ،موکت ،سنگ طبیعی،
پارکت ،لمینات ،سرامیک ،نخ ،الیاف و کلیه سیستمها و لوازم و ادوات نظافت و شستشو و صنایع مربوط
به انواع کفپوش را در یک محل به نمایش می گذارد .این نمایشگاه ساالنه که در تاریخ  92تا  91ژانویه
 2492مصادف با  22تا  21دی  9316برگزار خواهد شد در هر دوره بازدیدکنندگان بین المللی از
متخصصان و تصمیم گیرندگان در سطوح باال را از تمام بخش های کلیدی این صنعت در صحنه رقابت
با همتاهای خود دعوت به عمل می آورد .نمایشگاه دموتکس در سال  2497با مشارکت  93031غرفهگذار
در فضای  9613444مترمربع از  69کشور و حضور بیش از  363042بازدیدکننده متخصص برگزار شد.
این نمایشگاه در برگیرنده موضوعاتی از قبیل فرش دستباف و ماشینی ،موکت ،سنگ طبیعی،
پارکت ،لمینات ،سرامیک ،نخ ،الیاف و کلیه سیستمها ،لوازم ،ادوات نظافت و شستشو و صنایع مربوط به
انواع کفپوش است که در معرض نمایش گذاشته می شوند.
نرخ فروش کارت ورودی این نمایشگاه با احتساب  1%مالیات بر ارزش افزوده برابر230703344/-
ریال (دو میلیون و چهار صد و سی و هشت هزار و سیصد و سی ریال) است .بهای فروش در محل
نمایشگاه برابر ( 19پنجاه و یک ) یورو خواهد بود.
خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید از این نمایشگاه ،در اسرع وقت به پایگاه اینترنتی
سفارت آلمان به نشانی  www.teheran.diplo.deمراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمایید .توجه
داشته باشید وقت مصاحبه شما باید در بازه زمانی  3ماه پیش از نمایشگاه باشد .لیکن مناسب است 1
ماه پیش از سفر درخواست وقت خود را در سایت ثبت کنید .متقاضیان می توانند کارت ورودی تمام
مدت نمایشگاه را از شرکت فوژان راهبران نامی ،نماینده انحصاری نمایشگاههای کلن و هانوفر در ایران
تهیه فرمایند .یادآور میشود که کارت ورودی نمایشگاه ،تاییدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر
میشود و تاییدیه حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارایه آن الزامی است.
خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر این نمایشگاه با آنت دانیلیان -کارشناس
بازاریابی و فروش (داخلی  )943این شرکت تماس حاصل فرمائید.
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