
 Domotex 2017 یـللی تخصصـالمنمایشگاه بینگذاری غرفه راخوانف

 هادنیای کفپوش

 10/12/0931تهران، 

فعالیت خود را به صورت  0931از اسفند  "راهبران نامیفوژان"رساند شرکت به استحضار عالی می

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

را به اطالع  “DOMOTEX“برگزاری پیشروترین نمایشگاه فرش و کفپوش هانوفر مایل استبدینوسیله 

 41تا  41این رویداد در تاریخ  نظران این صنعت برساند.صاحبگران، تولیدکنندگان و کلیـه صنعت

حضور  های هانوفر برگزار خواهد شد.در محل دائمی نمایشگاه 4312دی 18تا  12 برابر با 1041ژانویه 

میالدی( که محصوالت خود  2106کشور در دوره پیشین نمایشگاه مذکور ) 13از  گذارغرفه 0.110

و ماشینی، موکت، سنگ طبیعی، پارکت، لمینات، سرامیک، نخ، الیاف فرش دستباف شامل انواع 

ا در ر ها و لوازم و ادوات نظافت و شستشو و صنایع مربوط به انواع کفپوشو کلیه سیستم

 متر مربع 32،111 در فضایی بالغ برکشور  011از متخصص و بازرگان  هزار بازدیدکننده 11معرض دید 

تبه توانست در ر ایراناست. شایان ذکر است که این نمایشگاه  جهانی اهمیت قرار دادند، مهر تائیدی بر

قرار  ششمکشور در رده  61بندی این نمایشگاه از نظر میزان متراژ و تعداد غرفه گذار ایرانی در بین 

 گیرد که این امر موجب مباهات ما و کشور عزیزمان است.

 :استبه قرار زیر  “DOMOTEX“مزید آگاهی اجاره بهای غرفه در نمایشگاه 

 1042 اکتبر 34 تا مه 4ثبت نام از                1042آوریل  30ثبت نام تا تاریخ                         

 یورو/ مترمربع 060                               یورو/مترمربع011     رفه یک بر باز             غ

 یورو/ مترمربع 061                               یورو/مترمربع 061            فه دو بر باز       غر

 یورو/ مترمربع 061                               یورو/مترمربع 061               غرفه سه بر باز   

 یورو/ مترمربع 010                               یورو/مترمربع061                غرفه جزیره      

 وصـد. درخصافزوده خواهد شای مورد استفاده و تبلیغات به این ارقام ـهبدیهی است هزینه سرویس

 ساخت غرفه اطالعات تکمیلی موجود است.

المللی تخصصی تراز اول جهان بهترین سکو های بینفرمایید که حضور در نمایشگاهمی شک تاییدبی

 ، بنابرینالمللی استبستر مناسبی برای ارتباط با بازرگانان و تجار بین برای ارائه محصوالت صادراتی و

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

ن کارشناس بازاریابی و فروش ای -آنت دانیلیانخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر با 

 شرکت تماس حاصل فرمائید
 

 جدید احترامبا ت

  در ایران “DOMOTEX“دفتر  نمایندگی 

 نارینه آزلبار


