
 بین المللی تخصصی صنعت موتور سیکلت فراخوان نمایشگاه

 «INTERMOT 2016»  
 52/10/0935تهران، 

،احترامادب و با ادای 

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

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

 دهمین نمایشگاه تخصصی المللی کلن، برپاییهای بینبدینوسیله به نمایندگی از شرکت نمایشگاه

برابر با  2102 اکتبر 01تا  5تاریخ  که ازتورسیكلت، دوچرخه و صنایع وابسته را صنعت مو دو ساالنه

 رساند.اطالع متخصصین این صنعت میرا به شود برگزار می 0935مهر  03تا  01

بازدیدکننده در   211،802 کشور و   97گذار از غرفه 802میالدی پذیرای  2101در سال  این مهم 

 مترمربع بود. 088،111فضایی به وسعت 

ستاوردهایی    د شد عبارتند از:نمعرفی خواه صوالت و د شگاه    مح  که در نمای

خه  ماشكككین  ای موتوردار، موتور و ه انواع دوچر ج   اسككككوتر،  نات  انبی  آالت موتوری، انواع تزئی

 ،موتورسككیكلت، لوازم یدکی و الكترونیكی، ابزار و ادوات و ملزومات، انواع لوازم ایمنی موتورسككواران

ماشككینهای الكتریكی، موتورسككیكلت، لوازم موتورهای انواع دوچرخه، روغن موتور و مواد شككوینده و 

لوازم مربوط به نگهداری دوچرخه، تزئینات   –تایر دوچرخه، لوازم و ملحقات دو، سككه و چهارچرخه، 

سكیت برد، وسائل مورد نیاز     دوچرخه، پوشاک مخصوص دوچرخه   سواری، ابزار فنی و تعمیرگاهی، ا

  باشد.مسابقات دوچرخه سواری می

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

 شهریور 21تیر تا  21برابر  2102 سپتامبر 01تا  جوالی 01نمایشگاه از متقاضیان بازدید از این 

به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی در صورت تمایل به بازدید، است. خواهشمند است  0935

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

لن در های کنامی، نماینده انحصاری نمایشگاهراهبرانمذکور انحصاراً توسط شرکت فوژاننمایشگاه 

ریال )یک میلیون و شصت و  0،128،211/-مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ  %3ایران با احتساب 

 91/-در محل نمایشگاه ریال( قابل خریداری است. نرخ فروش همین کارت و دویست  هزار هشت

  سی و چهار یورو( است.یورو ) 

ود و ششود که کارت ورودی نمایشگاه، تائیدیه پرداخت که توسط این شرکت صادر مییادآور می

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

کنندگان ارجمند برای دریافت خدمات جنبی عهمزید آگاهی بنا بر درخواست جمع کثیری از مراج

های مسافرتی( و با هدف ارائه خدمات تكمیلی و بهتر به شما مشتریان محترم، سفر به نمایشگاه )بسته

  .ایمهمكاری جدیدی را در قالب شریک مسافرتی با آژانس ژیوار آغاز کرده

ا ب خواهشمند 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. -اولدوز ملک

                      با تجدید احترام                                 

 در ایران کلندفتر نمایندگی نمایشگاه                               

 

 نارینه آزلبار                                               


