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

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

که از اتر کاری ـ رت دفـ دیـ ل و مـ المللی وسایبین نمایشگاه ی و دومینـ س رپاییـ بدینوسیله خبر ب

شهر کلن آلمان برگزار می 5931 آبان 6تا  4برابر با  0232 اکتبر 03تا  01 ستحضار      در  شود را به ا

بازدیدکننده   13،231کشــور و  13گذار از غرفه 233با حضــور  0231این مهم در ســا  . رســاندمی

 مترمربع برپا شد. 321،222متخصص در فضایی به بزرگی 

یم های تنظساخت و انواع شیوههای روشبا آخرین  شما در این نمایشگاه و آشناییاست حضور بدیهی 

های روشنائی، شیوهترین مدرن، کاربردی و دفتری اثاثیه ، تجهیزات ونتجهیزات داخلی، مبلما

تواند های صوتی )آکوستیك( و دیگر تجهیزات داخلی میهای کف در انواع مختلف، عایقپوشش

 سازی دوچندان سازد.و کاردانی شما را در سازندگی و بهینه فقیتمو

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

است. خواهشمند است  3131 مهر 30رداد تا م 2برابر  0232 اکتبر 1تا  جوالی 02از این نمایشگاه از 

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

مـذکور انحصـاراً تـوسط کارت ورودی تمـام مـدت نمـایشگاه و وقـت مصاحبه رزرو فـرمائید.  مراجعه

مالیات بر  %3های کلن در ایـران با احتساب راهبران نامی، نماینده انحصاری نمایشگاهشرکت فوژان

هزار ریا ( قابل  د و بیست و پنجصهفتریا  )دو میلیون و  0،201،222/-ارزش افزوده به مبلغ 

  یورو( است. هشتادیورو ) 02/-خریداری است. نرخ فروش همین کارت در محل نمایشگاه 

رزرو  شود و تائیدیهکه توسط این شرکت صادر می ت ورودی نمایشگاه، تائیدیهشود که کاریادآور می

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

کنندگان ارجمند برای دریافت خدمات جنبی سفر به نمایشگاه مزید آگاهی بنابر درخواست مراجعه

های مسافرتی( و با هدف ارائه خدمات تکمیلی به مشتریان محترم، همکاری جدیدی را در قالب )بسته

 ایم.شریك مسافرتی با آژانس ژیوار آغاز کرده

خواهشمند است برای دریافت هرگونه اطالعات بیشتر و نیز استفاده از تورهای ویژه بازدید از این 

 کارشناس بازاریابی و فروش این شرکت تماس حاصل فرمائید. -اولدوز ملكنمایشگاه با 

 با تجدید احترام              
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