
 

 

 آالت صنایع شیرینی، شکالت و تنقالتماشین تخصصیو المللی  بین مایشگاهن

 «ProSweets 2018» فراخوان اجاره غرفه در

280/11-1-Prosweets-B 
 61/16/6311تهران، 

 ،احترامادب و با ادای 

نعت اطالع متخصصین و صاحبنظران صنمایندگی از شرکت نمایشگاهی کلن به بدینوسیله مایل است به 

 ProSweetsدیگری تحت عنوان  رویداد          ه با برپایی نمایشگاشیرینی و شکالت برساند که همزمان 
اره یک باب غرفه در د تا با اجشواز شما دعوت می شود.آالت این صنعت برپا میتمرکز بر روی ماشین اـب

کاالهای خود را به نمایش گذاشته و از فرصت رویارویی با همتاهای ها و نوآوریتخصصی  این نمایشگاه

 محل در 6311 بهمن 66 تا 2 با برابر 8162 سال  ژانویه 36تا  82 تاریخ در مهم این مند شوید.تجاری بهره

 شد. خواهد برگزار کلن هاینمایشگاه دائمی

محصوالت خود را در معرض دید قریب کشور  33گذار از غرفه 866 با حضوردر دوره گذشته این مهم 

 مترمربع قرار دادند. 11168،بازدیدکننده متخصص در فضایی به وسعت  111،61

 شوند، عبارتند از:عرضه می ProSweetsکه در نمایشگاه  بخشی از موضوعات

 و مواد تکنولوژی، ،شیرینی و شکالت صنعت تجهیزات و آالتماشین ا،ـهافزودنی و اولیهمواد

 یتکیف و سالمت مدیریت هوا، تهویه و سردخانه تکنولوژی صنعت، این بندیبسته آالتماشین

 ایهدستگاه و اپراتوری تجهیزات ،کیفیت کنترل و هاداده پردازش اتوماسیون، هایسیستم غذا،

 .بازیافت و زباله دفع کمکی،

 :باشدبه قرار زیر می  ProSweets 2017اجاره بهای غرفه در نمایشگاه است، مزید آگاهی 

 یورو/ مترمربع 884      رفه یک بر باز                  غ

 یورو/ مترمربع 831      فه دو بر باز                   غر

 یورو/ مترمربع 842        غرفه سه بر باز                

 یورو/ مترمربع 851         غرفه جزیره                   

 خواهد شد. درخصـوصه دغات به این ارقام افزوـتفاده و تبلیـهای مورد اسرویسـهزینه سبدیهی است 

 اطالعات تکمیلی موجود است.های آماده غرفه 

تواند تبعات سودمندی را برای آن شرکت به فرمائید که حضور شما در این رویداد میشک تائید میبی

 مباهات ما و کشور عزیزمان نیز خواهد بود. همراه داشته باشد و بدیهی است که این امر موجب

روش کارشناس بازاریابی و ف -نیلوفر خادمیانخانم خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر با 

 این شرکت تماس حاصل فرمائید.

 

 با تجدید ادب و ارادت

 شرکت فوژان راهبران نامی

 

نارینه آزلبار

 


