
  Anuga 2017 مواد غذاییالمللی تخصصی بین نمایشگاهگذاری فراخـوان غرفه

 

 

62/50/5935تهران،   

053/11-1-Anuga-B  

 با ادای ادب و احترام،

فعالیت خود را به صورت  5931از اسفند  "راهبران نامیفوژان"رساند شرکت به استحضار عالی می

 در ایران آغاز کرده است. هانوفرو  کلنمستقل و در قالب نماینده انحصاری مراکز نمایشگاهی 

های مدرن عرضه موادغذایی موجب شد تا شما را از وطنان عزیزمان در ایران از شیوهاستقبال هم

 2057اکتبر  55تا  7که در شهر کلن در تاریخ  ی ـی موادغذایـی تخصصـالمللنـنمایشگاه بی

برپا خواهد شد، آگاه سازیم. این نمایشگاه دوساالنه نخستین بار در سال  5911مهر  51تا  51برابر با 

کشور  503گذار از غرفه 785.3میالدی( با حضور  2055میالدی تشکیل و دوره قبلی آن )سال  5321

مترمربع برگزار  2698600ایی به وسعت ـدر فض راسر جهانسبازدیدکننده متخصص از  55.8609و 

 نیز در این نمایشگاه محصوالت و خدمات خود را عرضه کردند. شرکت ایرانی 21شد. همچنین 

 شوند، عبارتند از:عرضه می مزید آگاهی، بخشی از مواد و محصوالتی که در نمایشگاه 

 بار،کـات و خشـها، سبزیجیـانواع افزودن المللی تخصصی در زیر یک سقف:نمایشگاه بین 51

گوشت انواع ، قرمز گوشتمحصوالت های منجمد و انواع بستنی، خوراکغذاهای ارگانیک، جات، میوه

نان و شیرینی و  لبنی، انواع محصوالتهای شیر و فرآورده، سوسیس و کالباس، ماهی پرندگان و

های مواد غذائی ، خدمات فروشگاه(catering)های گرم و سرد، تدارک غذا و سرویس پذیرائی نوشیدنی

 و ...

 مترمربع است و بهای اجاره غرفه در نمایشگاه: 52اجاره غرفه متراژ اقل حد

 یورو/مترمربع 292          2151سپتامبر  91تا تاریخ  ثبت نام

 یورو/مترمربع 212                 2151اکتبر  5ثبت نام از تاریخ 

المللی تخصصی تراز اول جهان بهترین سکو های بینفرمایید که حضور در نمایشگاهشک تایید میبی

، بنابرین المللی استبرای ارائه محصوالت صادراتی و بستر مناسبی برای ارتباط با بازرگانان و تجار بین

 تبعات سودمندی را در پی داشته باشد.حضور آن شرکت معظم در این رویداد میتواند 

ین کارشناس بازاریابی و فروش ا -آنت دانیلیانخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر با 

 .شرکت تماس حاصل فرمائید
 

 با تجدید ادب و احترام

 دفتر نمایشگاه کلن در ایران

 نارینه آزلبار


