
  Anuga 2017 مواد غذاییالمللی تخصصی بین نمایشگاه فراخـوان

 

 

60/20/6931تهران،   

295/11-1-Anuga-A  

 با ادای ادب و احترام،

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

تا  51برابر با  7117اکتبر  11تا  7که در شهر کلن در تاریخ  ی ـی موادغذایـی تخصصـالمللنـبی

میالدی تشکیل  1271برپا خواهد شد، آگاه سازیم. این نمایشگاه دوساالنه نخستین بار در سال  5911مهر  51

بازدیدکننده متخصص  15.8811کشور و  112گذار از غرفه 781.2میالدی( با حضور  7115و دوره قبلی آن )سال 

 مترمربع برگزار شد. 7818811ایی به وسعت ـدر فض سراسر جهاناز 

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

جات، میوه بار،کـات و خشـها، سبزیجیـانواع افزودن المللی تخصصی در زير يک سقف:نمايشگاه بين 51

ماهی،  ، گوشت انواع پرندگان وقرمز گوشتمحصوالت های منجمد و انواع بستنی، خوراکغذاهای ارگانیک، 

، تدارک های گرم و سردنان و شیرینی و نوشیدنی لبنی، انواع محصوالتهای شیر و فرآوردهسوسیس و کالباس، 

 های مواد غذائی و ...، خدمات فروشگاه(catering)غذا و سرویس پذیرائی 

ال ـری 111،.1،57/ -برابر زوده ـات بر ارزش افـمالی 2اب %ـایشگاه با احتسـاین نمنرخ فروش کارت ورودی 
 27ریال( اسـت. بهای فروش در محل نمایشگاه برابر سی  سیصد وهزار و  بیست و هشتو  پانصد)سه میلیون و 

 .( خواهد بودنود و هفتیـورو )

خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید از این نمایشگاه، در اسرع وقت به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به 
وقت  مصاحبه رزرو فرمایید. متقاضیان می توانند کارت ورودی  مراجعه و www.teheran.diplo.deنشانی 

 های کلن و هانوفر درانحصاری نمایشگاهنامی، نماینده راهبرانتمام مدت نمایشگاه مذکور را از شرکت فوژان
ود شتاییدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر می و کارت ورودی نمایشگاه ،شودیادآور می ایران تهیه فرمایند.

 حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آن الزامی است.

رکت کارشناس بازاریابی و فروش این ش -یلیانآنت دانخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر با 

 .تماس حاصل فرمائید

 

 با تجديد ادب و احترام

 دفتر نمايشگاه کلن در ايران

 نارينه آزلبار


