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فعالیت خود را به صورت مستقل و در  5031از اسفند  "راهبران نامیفوژان"رساند شرکت به استحضار عالی می

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

 52تا  51المللی تخصصی پوشاک و لوازم نوزادان، کودکان و نوجوانان از بدینوسیله برپایی نمایشگاه بین

المللی کلن را به های بیندر محل دائمی نمایشگاه 5352سپتامبر  52تا  51برابر با  5031 رشهریو

 55،522کشور و  12گذار از غرفه 5،535. این نمایشگاه در دوره قبلی پذیرای رسانیماستحضار می

 بازدیدکننده متخصص بوده است. 

راقبت مبهداشتی و  پوشاک و وسایل ویژه دوران بارداری، لوازم در این نمایشگاه تخصصی همه ساله

 در کودکر ، کالسکه، صندلی مخصوص استقراکودک اسباب بازی و وسایل اتاق از نوزادان،

های مخصوص و مبلمان اتاق کودک، پوشاک و لوازم کودکان اتومبيل، وسائل حمل نوزاد، پارک

 شود.عرضه میو نوجوانان 
رساند زمان پذیرش درخواست سفارت آلمان جهت صدور روادید برای متقاضیان بازدید از این به استحضار می

است. خواهشمند است در صورت  5031مرداد  52خرداد تا  03برابر  5352اوت  52ژوئن تا  53نمایشگاه از 

مراجعه کرده و وقـت  www.teheran.diplo.deتمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی 

ی، راهبران ناممـذکور انحصـاراً تـوسط شرکت فوژانکارت ورودی تمـام مـدت نمـایشگاه مصاحبه رزرو فـرمائید. 

ریال  5،103،023/-به مبلغ مالیات بر ارزش افزوده  %3های کلن در ایـران با احتساب انحصاری نمایشگاه نماینده

قابل خریداری است. نرخ فروش همین کارت در محل  ریال( و سیصد و شصت هزار )یک میلیون و پانصد و سه

  یورو( است. سهیورو )شصت و  20/-نمایشگاه 

زرو شود و تائیدیه رنمایشگاه، تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر می شود که کارت ورودییادآور می

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

کنندگان ارجمند بـرای دریافت خدمـات جنبی سفر بـه نمایشگاه )بستهمزید آگاهی بنابـر درخواست مراجعه

رائه خدمات تکمیلی به مشتریان محترم، همکاری جدیدی را در قالب شریک مسافرتی های مسافرتی( و با هدف ا

 ایم.با آژانس ژیوار آغاز کرده

نت آخواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر و نیز استفاده از تورهای ویژه بازدید از این نمایشگاه با 

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

 

 با تجدید احترام
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