
  Eisenwarenmesse 2018  نمایشگاهفراخـوان بازدید از 

 نمایشگاه بین المللی تخصصی ابزار آالت

10/70/1396تهران،   

421/11-1-Eisenwarenmesse-A :شماره 

 با ادب و احترام،

رسانیم ترین نمایشگاه دو ساالنه تخصصی آلمان در زمینه ابزارآالت را به استحضار میبدینوسیله خبر برپایی مهم

برپا خواهد شد. این نمایشگاه دوساالنه، آلمان کلن  شهردر 1396اسفند  16تا  13برابر  2018مارس  7تا  4که از 

 2،672میالدی( با حضور  2016میالدی تشکیل شده است و دوره قبلی آن )سال  1971نخستین بار در سال 

 مترمربع برگزار شد. 144،400یی به وسعت بازدیدکننده متخصص در فضا 43،014کشور و  55غرفه گذار از 

 عبارتند از: Eisenwarenmesseای از موضوعات و محصوالت قابل عرضه در نمایشگاه تخصصی پاره

ت کارگاه، های فشار باال، تجهیزات جوشکاری و لحیم کاری، لوازم و اتصاالت، اتصاالکنندهابزار هوای فشرده، پاک

فناوری بست، نردبان و داربست، سالمت و امنیت شغلی، فن آوری تعمیر، تجهزات اتصاالت فروشگاه و انبار، 

و نجاری  مبلمان، اتصاالت کوچک، تجهیزات التااتصال دهنده، اتصاالت ساختمانی، اتصاالت داخلی، اتص

ات ینی، محصوالت شیمیایی، مواد ساختمانی، تجهیزو مبلمان، محصوالت آلومینیومی تزئفضای داخلی  مبلمان،

آالت دست ساختمانی، تکنولوژی ساخت و ساز، سازه های فضای باز، قطعات و لوازم جانبی خودرو، انواع ابزار

 ساز، سیستم های ایمنی حفاظتی، مدیریت بحران... در معرض نمایش گذاشته می شود.

نتی سفارت آلمان به خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید از این نمایشگاه، در اسرع وقت به پایگاه اینتر

مراجعه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید. کارت ورودی تمام مدت نمایشگاه  www.teheran.diplo.deنشانی 

 %9های کلن در ایران با احتساب نامی، نماینده انحصاری نمایشگاهراهبرانمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژان

ریال( قابل خریداری  بیستهزار و  دهو  هشتصدریال )دو میلیون و 2،810،020/-مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 

 یورو( است. شصت و هفتیورو ) 67/-نـرخ فروش همین کارت در محل نمـایشگاه  است.

شود و تائیدیه رزرو شود که کارت ورودی نمایشگاه، تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر مییادآور می

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

کارشناس بازاریابی  - آنت دانیلیانخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر این نمایشگاه با خانم 

 .( این شرکت تماس حاصل فرمائید104)داخلی  و فروش

 با تجدید ادب و احترام

 شرکت فوژان راهبران نامی

 

 نارینه آزلبار


