
 للی و تخصصی ماشین آالتبین المنمایشگاه 

  ”LIGNA 2017“ و جنگلداری و تجهیزات صنعت چوب

  50/11/1930تهران، 

A-Ligna-2-/11225شماره: 
 

 با ادای ادب و احترام،

 محل به نمایش لیگنا تکنولوژی های به روز در خصوص صنعت ارزشمند چوب را در یکنمایشگاه 

ید و تجهیزات ، کارخانجات تولگرفته تا پردازش صنعتی صولبرداشت محهای می گذارد، از ماشین

خرداد  0تا  1مصادف با  2512 مه 22تا  22که در تاریخ ساالنه این نمایشگاه دو مرتبط با این صنعت.

در هر دوره بازدیدکنندگان بین المللی از متخصصان و  تصمیم گیرندگان در برگزار خواهد شد  1932

از تمام بخش های کلیدی این صنعت در صحنه رقابت با همتاهای خود دعوت به عمل می  سطوح باال را

کشور  62مترمربع از  1305255گذار در فضای غرفه 15002با مشارکت  2510نمایشگاه در سال  آورد.

  بازدیدکننده متخصص برگزار شد. 395533و حضور بیش از 

لوژی سطوح، ، تکنوبرای تولید انبوهآالت موضوعاتی از قبیل ابزار و ماشین این نمایشگاه در برگیرنده

الت، تولید پ کشی و کارخانجات الوارسازی،های مبتنی بر چوب، تکنولوژی ماشین االت اره تولید پنل

قطعات ماشین آالت و تکنولوژی اتوماسیون، نصب و راه اندازی کوره، تولید انرژی از چوب،  رطوبت سنج،

 ...ماشین های سنگزنی، تجهیزات جوشکاری و لحیمکاری،نولوژی جنگلداری، تک

 1،292،515/ -مالیات بر ارزش افزوده برابر  3کارت ورودی این نمایشگاه با احتساب %نرخ فروش 

 66( است. بهای فروش در محل نمایشگاه برابر و ده ریال هزار سی و دوصد و هفتریال )یک میلیون و 

 .و چهار( خواهد بود چهلیورو )

خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید از این نمایشگاه، در اسرع وقت به پایگاه اینترنتی  

مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید. متقاضیان  www.teheran.diplo.deسفارت آلمان به نشانی 

نامی، راهبراناز شرکت فوژان 2512مذکور را از ماه فوریه کارت ورودی تمام مدت نمایشگاه می توانند 

شود که کارت ورودی یادآور می های کلن و هانوفر در ایران تهیه فرمایند.نماینده انحصاری نمایشگاه

شود و تائیدیه حکم دعوتنامه را برای سفارت نمایشگاه، تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر می

 آلمان داشته و ارائه آن الزامی است.

ناس کارش -آنت دانیلیانخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر این نمایشگاه با 

 .( این شرکت تماس حاصل فرمائید159)داخلی  بازاریابی و فروش

 

 با تجدید احترام

 در ایران "LIGNA"دفتر نمایندگی 

 نارینه آزلبار


