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،احترامادب و با اداي 

 

بدينوسيله مايل است به اطالع متخصصين و صاحبنظران صنعت شيريني و شكالت برساند كه همزمان با 
آالت اين صنعت تمركز بر روي ماشين اـب ProSweetsديگري تحت عنوان  رويداد           برپايي نمايشگاه 

 هاينمايشگاه دائمي محل در 1396 بهمن 11 تا 8 با برابر 2018 ژانويه 31 تا 28 تاريخ در مهم اين .شودبرپا مي
  شد. خواهد برگزار كلن

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

  

  شوند، عبارتند از:عرضه مي          نمايشگاهز مواد و محصوالتي كه در بخشي ا
 آماده محصوالت و الزم هايافزودني و آرد ژالتين، شكر، گلوكز، قهوه، شكالت، كاكائو، قبيل: از اوليه مواد انواع

 وع.متن هايشكل و طعم با بستني انواع آدامس، دسرها، ژله، مايع، و جامد هاينبات آب شيريني، شكالت، شامل:

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

 

ان به پايگاه اينترنتي سفارت آلمدر صورت تمايل به بازديد از اين نمايشگاه، در اسرع وقت خواهشمند است 
فرموده و يا با دفتر اين شركت تماس حاصل فرموده  و وقت  مراجعه www.teheran.diplo.deبه نشاني 

- رانراهب مذكور انحصاراً توسط شركت فوژانكارت ورودي تمام مدت نمايشگاه مصاحبه خود را رزرو فرمائيد. 
ماليات بر ارزش افزوده به مبلغ  %9در ايران با احتساب هاي كلن نامي، نماينده انحصاري نمايشگاه

رخ فروش همين ـ) قابل خريداري است. نريال پانصد و نود و هفت هزارسه ميليون و ريال ( 3،597،000
   و چهار يورو) است. يورو ( هشتاد 89/-ايشگاه ـكارت در محل نم

 

يابي و كارشناس بازار -نيلوفر خادميانخواهشمند است براي دريافت هرگونه اطالعات بيشتر اين نمايشگاه با 
  فرمائيد. ) اين شركت تماس حاصل104(داخلي  فروش

 

  با تجديد ادب و ارادت               
  در ايران دفتر نمايندگي                                   

     

 نارينه آزلبار                                            


