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با ادای احترام،
نظر به عالقمندی شما به مشارکت در توسعه صنعت مبلمان و دکوراسیون در کشورمان ایران بر
آن شدیم تا شیوههای نوین و ویژگیهای خاص این صنعت که مورد پسند اکثر مردم اروپا و جهان قرار
گرفته است را به استحضار برسانیم .مجموعهای از این خصوصیات و تولیدات در نمایشگاه interzum
کُلن که در تاریخ  61تا  61مه  7162برابر با  71تا  71اردیبهشت  6911برگزار میشود ،و در بین
سایر نمایشگاههای تخصصیِ مشابه مقام نخست را به خود اختصاص داده است ،در معرض دید و قضاوت
عموم عالقمندان قرار میگیرد .در دوره گذشته این نمایشگاه  6،192غرفهگذار از  15کشور در فضایی
به وسعت  619،111مترمربع جدیدترین دستاوردهای خود را در معرض دید  15،719بازدیدکننده
متخصص قرار دادند.
در این رویداد همه طراحان معروف جهان ،صاحبان صنعت مبلسازی و کسانی که در زمینه ابداعات
و ایدههای جدید نظر میدهند حضور خواهند داشت و آخرین طرحها ،مواد و ملزومات مربوط به تهیه
و ساخت مبلمان از قبیل نئوپان ،چوب فشرده و  ، MDFاقالم دکوری ،کفپوشهای چوبی ،انواع
بهترین چرمها و تزئینات مربوط به تهیه مبل و آخرین پدیدههای مد روز را که با تفکر جدید روز و
استفاده از هر فضائی در نظر گرفته شده ،در معرض دید قرار خواهند داد.
نرخ فروش کارت ورودی این نمایشگاه با احتساب  1%مالیات بر ارزش افزوده برابر 7،196،611 /-
ریال (دو میلیون و پانصد و سی و یک هزار و صد ریال) است .بهای فروش در محل نمایشگاه برابر 27
یورو (هفتاد و چهار) 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 فرمائید .متقاضیان می
توانند کارت ورودی تمام مدت نمایشگاه مذکور را از ماه فوریه  7162از شرکت فوژانراهبراننامی،
نماینده انحصاری نمایشگاههای کلن و هانوفر در ایران تهیه فرمایند .یادآور میشود که کارت ورودی
نمایشگاه ،تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر میشود حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان
داشته و ارائه آن الزامی است.
خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر این نمایشگاه با آنت دانیلیان -کارشناس
بازاریابی و فروش (داخلی  )619این شرکت تماس حاصل فرمائید.
با تجدید ادب و احترام
دفتر نمایشگاه کلن در ایران
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