فراخـوان نمایشگاه بینالمللی تخصصی مواد غذایی Anuga 2017

تهران9316/02/06 ،
295/11-1-Anuga-A
با ادای ادب و احترام،
استقبال هموطنان عزیزمان در ایران از شیوههای مدرن عرضه موادغذایی موجب شد تا شما را از نمایشگاه
بیـنالمللـی تخصصـی موادغذایـی

که در شهر کلن در تاریخ  7تا  11اکتبر  7117برابر با  51تا

 51مهر  5911برپا خواهد شد ،آگاه سازیم .این نمایشگاه دوساالنه نخستین بار در سال  1271میالدی تشکیل
و دوره قبلی آن (سال  7115میالدی) با حضور  781.2غرفهگذار از  112کشور و  15.8811بازدیدکننده متخصص
از سراسر جهان در فضـایی به وسعت  7818811مترمربع برگزار شد.
مزید آگاهی ،بخشی از مواد و محصوالتی که در نمایشگاه

عرضه میشوند ،عبارتند از:

 51نمايشگاه بينالمللی تخصصی در زير يک سقف :انواع افزودنـیها ،سبزیجـات و خشـکبار ،میوهجات،
غذاهای ارگانیک ،خوراکهای منجمد و انواع بستنی ،محصوالت گوشت قرمز ،گوشت انواع پرندگان و ماهی،
سوسیس و کالباس ،شیر و فرآوردههای لبنی ،انواع محصوالت نان و شیرینی و نوشیدنیهای گرم و سرد ،تدارک
غذا و سرویس پذیرائی ) ،(cateringخدمات فروشگاههای مواد غذائی و ...
نرخ فروش کارت ورودی این نمـایشگاه با احتسـاب  2%مالیـات بر ارزش افـزوده برابر  1،57.،111 /-ریـال
(سه میلیون و پانصد و بیست و هشت هزار و سیصد و سی ریال) اسـت .بهای فروش در محل نمایشگاه برابر 27
یـورو (نود و هفت) خواهد بود.
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 رزرو فرمایید .متقاضیان می توانند کارت ورودی
تمام مدت نمایشگاه مذکور را از شرکت فوژانراهبراننامی ،نماینده انحصاری نمایشگاههای کلن و هانوفر در
ایران تهیه فرمایند .یادآور میشود ،کارت ورودی نمایشگاه و تاییدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر میشود
حکم دعوتنامه را برای سفارت آلمان داشته و ارائه آن الزامی است.
خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر با آنت دانیلیان -کارشناس بازاریابی و فروش این شرکت
تماس حاصل فرمائید.

با تجديد ادب و احترام
دفتر نمايشگاه کلن در ايران

نارينه آزلبار

