
 پردازش فلزاتالمللی تخصصی تکنولوژی و بین راخوان نمایشگاهف 

 «EuroBlech 2016»  
 31/20/3131تهران، 

،احترامادب و با ادای 

فعالیت خود را به صورت مستقل  3131از اسفند  "راهبران نامیفوژان"رساند شرکت به استحضار عالی می

  ایران آغاز کرده است.و در قالب نماینده انحصاری مراکز نمایشگاهی کلن و هانوفر در 

نمایشگاه  بیست و چهارمین ، برپاییالمللی هانوفرهای بینبدینوسیله به نمایندگی از شرکت نمایشگاه

 آبان 8تا  1با برابر  2032 اکتبر 23تا  21تاریخ  که ازرا تکنولوژی و پردازش فلزات تخصصی دو ساالنه 

 رساند.شود را به اطالع متخصصین این صنعت میبرگزار می 3131

بازدیدکننده در    13،212 کشااور و  18گذار از غرفه 3،1،1میالدی پذیرای  2031در سااا  این مهم 

 بود.مترمربع  311،000فضایی به وسعت 

 د شد عبارتند از:نمعرفی خواه  EuroBlechکه در نمایشگاه محصوالت و دستاوردهایی

، پالستیکی   فلزی هایهای پردازش ورقسیستم  قطعات و  ی، محصوالت، آهنریو غ یآهنی هالوله و قور

  ر های کنتتمسیس   جوش،های آالت و سیستم  ماشین  ،برش آالت و ملزوماتماشین های ترکیبی، و سازه 

  ،باران زاتکارخانه، تجهی در هاپردازش داده یهاستم یس ، تکنولوژی هیبریدی، ، تکنولوژی برشتس ت و

صنعتی، آوری اندازهصنعتی، فن  یمنیا و افتیباز ست، یزطمحی از حفاظت صاالت و   گیری  تکنولوژی ات

ایه،  پدهی ابزار، تکنولوژی ساااط تضااامین کیفیت، قالب ،انیکی، تجهیزات کارخانه   درز، حمل و نقل مک   

 دومآالت دستماشین

رساند زمان پذیرش درخواست سفارت آلمان جهت صدور روادید برای متقاضیان بازدید می استحضار به

 است. خواهشمند است 3131 مهر 32تا  مرداد 2برابر  2032 اکتبر 1جوالی تا  ،2نمایشگاه از از این 

 www.teheran.diplo.deبه پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی در صورت تمایل به بازدید، 

مذکور انحصاراً توسط شرکت کارت ورودی تمام مدت نمایشگاه و وقت مصاحبه رزرو فرمائید.  مراجعه

که قیمت کارت ورودی  عرضه می شود های کلن در ایراننامی، نماینده انحصاری نمایشگاهراهبرانفوژان

 متعاقبا اعالم خواهد شد.

ئیدیه اشود و تشود که کارت ورودی نمایشگاه، تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر مییادآور می

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

کنندگان ارجمند برای دریافت خدمات جنبی سفر مزید آگاهی بنا بر درخواست جمع کثیری از مراجعه

اری همکهای مسافرتی( و با هدف ارائه خدمات تکمیلی و بهتر به شما مشتریان محترم، به نمایشگاه )بسته

  .ایمجدیدی را در قالب شریک مسافرتی با آژانس ژیوار آغاز کرده

اولدوز ا بخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر و نیز استفاده از تورهای ویژه بازدید از این نمایشگاه 

 کارشناس بازاریابی و فروش این شرکت تماس حاصل فرمائید. -ملک

 

                      با تجدید احترام                                 

 در ایران هانوفردفتر نمایندگی نمایشگاه                               

 

 نارینه آزلبار                               


