
 

 صنايع شيريني، شكالت و تنقالت المللي تخصصيبين نمايشگاه 

 »ISM 2018«فراخوان اجاره غرفه در 
277/11‐1‐ISM‐B شماره :      

 16/01/6139تهران، 

احترام،ادب و با اداي 

طالع متخصصين و صاحبنظران به ا هاي كلناز جانب شركت نمايشگاهدگي به نماينبدينوسيله مايل است 
رويداد ديگري تحت عنوان   ند كه همزمان با برپايي نمايشگاهشيريني و شكالت برساصنعت 

ProSweets شود تا با اجاره يك از شما دعوت مي شود.آالت اين صنعت برپا ميتمركز بر روي ماشين بـا
با  روياروييها و كاالهاي خود را به نمايش گذاشته و از فرصت باب غرفه در اين نمايشگاه تخصصي نوآوري

 1396بهمن  11تا  8برابر با  2018 ژانويه سال 31تا  28اين مهم در تاريخ  مند شويد.همتاهاي تجاري بهره
  هاي كلن برگزار خواهد شد.در محل دائمي نمايشگاه

كشور و قريب  68گذار از غرفه 1,647پذيراي  2017در سال   الملليبيننمايشگاه 
  مترمربع بود.110,000در فضايي به وسعت بازديدكننده متخصص 38,000

  شوند، عبارتند از:عرضه مي بخشي از مواد و محصوالتي كه در نمايشگاه 
 هاي الزم واوليه از قبيل: كاكائو، شكالت، قهوه، گلوكز، شكر، ژالتين، آرد و افزودنيانواع مواد

ژله، دسرها، آدامس، انواع هاي جامد و مايع، محصوالت آماده شامل: شكالت، شيريني، آب نبات
 هاي متنوع.بستني با طعم و شكل

كليه مواد اوليه و محصوالت آماده در انواع فرم، طعم، بو و اسانس مختلف خواهد بود و  شايان ذكر است كه
 همچنين تمامي مواد اوليه و توليدات با مصارف رژيمي و ديابتي نيز قابل عرضه است.

  باشد به قرار زير ميغرفه در نمايشگاه اجاره بهاي  است، مزيد آگاهي
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شود. درخصوص ساخت غرفه ه ميدهاي مورد استفاده و تبليغات به اين ارقام افزوبديهي است هزينه سرويس
  اطالعات تكميلي موجود است.

تواند تبعات سودمندي را براي آن شركت به ، مياين رويداد مهمد كه حضور شما در فرمائيشك تائيد ميبي
 همراه داشته باشد و بديهي است كه اين امر موجب مباهات ما و كشور عزيزمان نيز خواهد بود.

 يكارشناس فروش و بازارياب -نيلوفر خادميانخانم با اطالعات بيشتر  خواهشمند است براي دريافت هرگونه
 اين شركت تماس حاصل نمائيد. 

 

 

  ا تجديد ادب و ارادتب
  شركت فوژان راهبران نامي

   

 نارينه آزلبار  
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