فراخوان بازدید از نمایشگاه «»Spoga+gafa 2017
نمایشگاه بینالمللی لوازم ورزشی ،تجهیزات کمپینگ و مبلمان باغ و باغچه
تهران0231/10/32 ،
شماره 288/11-1-Spoga gafa-A :
با ادای ادب و احترام،
بدینوسیله مایل است به نمایندگی از جانب شرکت نمایشگاههای کلن خبر برپایی نمایشگاه بینالمللی تخصصی
لوازم ورزشی ،باغبانی ،کمپینگ و تجهیزات سوارکاری که از  2تا  5سپتامبر  3102برابر با  03تا  01شهریور
0231در شهر کلن آلمان برگزار میشود را به استحضار عالی مـی رساند.
است.
شهر کلن ،که بـه «مـرکز باغبانی جهان» شهرت دارد ،میزبـان نمایشگاه ساالنه
همچنین به موازات این رویداد ،نمایشگاه دیگری با نام  Spoga horseدایر است .در این نمایشگاه غرفهگذاران
به عرضه جدیدترین تجهیزات سوارکاری ،لوازم و خدمات زین کردن ،تیمار کردن ،تقویت و تغذیه اسب خواهند
پرداخت.
نمایشگاه

محلِ نمایش جدیدترین مجموعههای مبلمان ،انواع گریل و باربیکیو ،لوازم

پیکنیک و کمپینگ ،اسب ،لوازم ورزشی و بازیهای گوناگون ،خدمات ،وسایل ورزشهای آبی،
تجهیزات غواصی ،فناوری آب ،ملزومات تجهیز و تزئین باغ و باغچه ،گیاهان ،آبیاری گیاهان ،استخر،
مصالح ساختمانی بیولوژیکی ،لوازم نگهدرای از گل و گیاه و گل فروشی ،ملزومات باغداری ،فناوری
گورستان ،ساخت زمین گلف ،ساخت و ساز فضای سبز ،خانههای سبز ،محصوالت شیمیایی،
تجهیزات کارخانه ،فناوری روشنایی ،ملزومات حیوانات خانگی و  ...است.
این نمایشگاه نخستین بار در سال  0322میالدی تشکیل و در سال  3101با حضور  3،112غرفهگذار از 53
کشور و  23،325بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرگی  303،111مترمربع برپا شد.
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 خود را رزرو فرمائید .کارت ورودی تمام مدت
نمایشگاه مذکور توسط شرکت فوژانراهبراننامی ،نماینده انحصاری نمایشگاههای کلن در ایـران بـا احتساب
 %3مالیات بـر ارزش افـزوده بـه مبلغ ریال ( 8،8،2،2،2دو میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار و
هشتصد و هفتاد و هشت ریـال) قابـل خریداری است .نـرخ فـروش همین کارت در محل نمـایشگاه  12یـورو
(شصت و هفت یورو) است
یادآور می شود که ارائه کارت ورودی نمایشگاه و تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر میشود و در هنگام
درخواست صدور روادید نمایشگاهی نزد سفارت آلمان الزامی است.
خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر با نیلوفر خادمیان -کارشناس بازاریابی و فروش (داخلی
 )011این شرکت تماس حاصل فرمائید.

با تجدید احترام
شرکت فوژان راهبران نامی

نارینه آزلبار

