
 المللی خودروهای سنگیننمایشگاه بین بازدید  راخوانف 

« IAA 2016» 
 21/01/2315تهران، 

 با ادای ادب و احترام،

فعالیت خود را به صورت مستقل  2311از اسفند  "راهبران نامیفوژان"رساند شرکت به استحضار عالی می

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

ترین نمایشگاه دو ساالنه تخصصی خودروهای سنگین را به استحضار بدینوسیله خبر برپایی مهم

در محل  2315مهر  8تا  2برابر با  1026سپتامبر  11تا  11از   ساله 66نمایشگاه رسانیم. می

 1،066پذیرای  1021در سال   المللی هانوفر برگزار خواهد شد. نمایشگاههای بیندائمی نمایشگاه

 بازدیدکننده متخصص بوده است.  111،000کشور و حدود  15گذار از غرفه

ها در زمینه انواع خودروهای سنگین نظیر: کامیون، آخرین دستاوردها و نوآوری سکوی نمایش 

ه های ویژههای ویژه عایق و متحرک، کامیون کمپرسی، بدنوسائل نقلیه موتوری خاص، بدنه ون، بدنه

ها های مخصوص جهت کاالهای خطرناک، سیلوها، نوشیدنیبرای جرثقیل، خودروهای حمل و نقل، بدنه

والنس، بولدوزر، نشانی، آمببوس، وسایل نقلیه آتشو چوب، کامیونت، تریلر، تراکتور، کانتینر، اتوبوس، مینی

ز آالت ساخت و ساز و نیبک، ماشینداخل خودرو، وسیله نقلیه برداشت محصول، وسایل نقلیه تجاری س

 کلیه لوازم یدکی، خدمات تعمیر و نگهداری، تجهیزات خودرو، ابزارآالت و ادوات مربوط است.

 اتقطع صنعت تخصصی المللیبین نمایشگاه برپایی از پس روز 1 تخصصی نمایشگاه این است ذکر شایان

 از ندتوانمی عالقمندان و فعاالن تجار، ،مربوطه صنایع صاحبان رواین از شد، خواهد برگزار فرانکفورت خودرو

 automechanika نمایشگاه درباره آگاهی کسب برای توانندمی عالقمندان فرمایند. بازدید نمایشگاه دو هر

 انحصاری نماینده -فراسو تجارت دروازه شرکت در ما همکاران با است برقرار 2315 شهریور 17 تا 13 از که

 .فرمایند حاصل تماس 012-88061338 تلفن شماره طریق از -ایران در فرانکفورت هاینمایشگاه

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

است. خواهشمند است  2315 شهریور 20تا تیر  6برابر  1026 اوت 32ژوئن تا  16از این نمایشگاه از 

 www.teheran.diplo.deدر صورت تمایل به بازدید، سریعاً به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی 

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

مالیات بر ارزش افزوده  %1یران با احتساب های کلن در اراهبران نامی، نماینده انحصاری نمایشگاهفوژان

است. نرخ ریال( قابل خریداری  نهصد و چهل و سه هزارریال )دو میلیون و  1،113،000/-به مبلغ 

  .است یورو( )شصت و نه یورو 61/-فروش همین کارت در محل نمایشگاه 

ائیدیه شود و تشرکت صادر میشود که کارت ورودی نمایشگاه، تائیدیه پرداخت که توسط این یادآور 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

ه شما مشتریان محترم، های مسافرتی( و با هدف ارائه خدمات تکمیلی و بهتر ببه نمایشگاه )بسته

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

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 ملکبا 

 با تجدید احترام                   

  در ایران دفتر  نمایندگی                    

 

 نارینه آزلبار                             
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