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بدینوسیله خبر برگزاری مهم ترین نمایشگاه تخصصی آلمان در زمینه آتش نشانی و امداد رسانی تحت 

برابر  2020ژوئن  20تا  15این نمایشگاه از تاریخ  رسانیم.را به استحضار می INTERSCHUTZ عنوان 

 های هانوفر برگزار خواهد شد.در محل دائمی نمایشگاه 1399خرداد 31 تا 26  با 

گذار و غرفه 1500میالدی با حضگگگور  2015در سگگگا  INTERSCHUTZ  یهپنج سگگگا نایشگگگگاه نم

هزار متر مربع در سالنهای سرپوشیده و 178000بازدیدکننده متخصص در فضایی به وسعت  130،000

به قرار زیر جدیدترین پیشرفت ها  اصلیبخش  4این رویداد در همچنین فضای باز نمایشگاهی برپا شد. 

 را به نمایش خواهد گذاشت:

 

 تکنیک های حفاظتی و امنیت حریق در ساختمان ها و ارائه دهندگان گیری از آتش سوزی: شپی

طالعات در اآوری لجستیک و فن های خدمات در زمینه های مذکور، انواع اتاق های کنتر ، سیستم

  .زمینه های فوق

  :سانی سته، امدادر ستمهای واب سی شانی، تجهیزات و  شین آ ت آتش ن نمایش انواع عملیات نجات و ما

 .امداد رسانی، اورژانس، کمک های اولیه و تجهیزات پزشکی

  :ستم های انجات سی شین آ ت، لوازم مربوطه و  ستگاه یفاطما شانی و تجهیزات حریق، ای های آتش ن

 .کارگاه ها

 از محیط زیسگگت و پشگگتیبانی فنی، انواع ادوات و تجهیزات  سگگیسگگتم های حفاظت: ایمنی و امنیت

 .حفاظتی

 
خواهشمند است در صورت تمایل به بازدید از این نمایشگاه، هم اکنون از طریق سایت اینترنتی شرکت 

 اقدام نموده و وقت مصگگاحبه رزرو فرمایید.  .comwww.visametricبه نشگگانی ویزامتریک خدماتی

شتر از  شما نباید بی صاحبه  شید وقت م شته با شروع نما 21روز و کمتر از  90در نظر دا  شگاهیروز تا 

INTERSCHUTZ  2020  فاصله داشته باشد 

مام ورودی قیمت کارت مایشگگگگاه  ت  شگگگرکت توسگگگط یورو اسگگگت که انحصگگگاراً 45مدت این ن

 .به فروش می رسد % 9 با احتساب ایران در هانوفر هاینمایشگاه انحصاری نماینده نامی،راهبرانفوژان

ید به سگگگایت  مراجعه  www.interschutz.deدرخصگگگگگگگگگو  دریافت اطالعات تکمیلی می توان

گلی و یا تمایل به فرمایید. گت اطالعات تکمی گه پرسش، درخواس خواهشمند است در صورت بروز هر گون

 با خانم پرنی آقاجانیان در این شگگگرکت تماگ بگیرید. " ”INTERSCHUTZاجاره غرفه در نمایشگگگگاه 

 

 با تجدید ادب و احترام

 دفتر نمایشگاه هانوفر در ایران

 

 نارینه آزلبار

https://www.visametric.com/iran/Germany/de
https://www.visametric.com/iran/Germany/de
http://www.interschutz.de/

