
 المللی لوازم ورزشی، تجهیزات کمپینگ و مبلمان باغ و باغچهنمایشگاه بین 

 «Spoga+gafa»راخوان نمایشگاه ف

50/25/5930تهران، 
 

 ادب و احترام،با ادای 

فعالیت خود را به صورت مستقل  5931از اسفند  "راهبران نامیفوژان"رساند شرکت به استحضار عالی می

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

المللی تخصصی لوازم ورزشی، باغبانی، کمپینگ و تجهیزات سوارکاری بین بدینوسیله خبر برپایی نمایشگاه

شپپود را به در شپپهر کلن آلمان برازار می5930شپپهریور  56تا  51برابر با  2556سپپپتامبر  6تا  1که از 

ان نمایشگاه  پپپشهرت دارد، میزب« رکز باغبانی جهانپپپم»ه پپپ. شهر کلن، که برساندیپپپماستحضار عالی 

شگاه دیگری با نام     ساالنه   ست. همچنین به موازات این رویداد، نمای  Spoga horseا

لوازم و خدمات زین اذاران به عرضپپه جدیدترین تجهیزات سپپوارکاری، دایر اسپپت. در این نمایشپپگاه غرفه

 کردن، تیمار کردن، تقویت و تغذیه اسب خواهند پرداخت.

های مبلمان، انواع اریل و باربیکیو، لوازم     محلِ نمایش جدیدترین مجموعه      نمایشپپپگاه   

ش   پیک سب، لوازم ورز سایل ورزش ی و بازینیک و کمپینگ، ا های آبی، تجهیزات های اونااون، خدمات، و

غواصپپپی، فناوری آب، ملزومات تجهیز و تز ین با  و باغچه، ایاهان، آبیاری ایاهان، اسپپپتخر، مصپپپال               

سپپاختمانی بیولوژیکی، لوازم نگهدرای از ال و ایاه و ال فروشپپی، ملزومات باغداری، فناوری اورسپپتان،  

ساخ    سبز، خانه     ساخت زمین الف،  ضای  ساز ف شیمیایی، تجهیزات کارخانه،       ت و  صوالت  سبز، مح های 

 فناوری روشنایی، ملزومات حیوانات خانگی و ... است.

سال      شگاه نخستین بار در  سال    5399این نمای شکیل و در  اذار از غرفه 2،555با حضور   2550میالدی ت

 مترمربع برپا شد. 255،955ی بازدیدکننده متخصص در فضایی به بزرا 96،963کشور و  09

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

است. خواهشمند است در  5930مرداد  20خرداد تا  50برابر  2556اوت  50ژو ن تا  55این نمایشگاه از 

مراجعه کرده  www.teheran.diplo.deصورت تمایل به بازدید، به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانی 

وسط شرکت پاراً تپذکور انحصپمایشگاه پدت نمپام مپکارت ورودی تمرما ید. پت مصاحبه رزرو فپو وق

مالیات بر ارزش افزوده به  %3ران با احتساب پن در ایهای کلراهبران نامی، نماینده انحصاری نمایشگاهفوژان

هزار ریال( قابل خریداری است. نرخ فروش همین  یکصد و هشتادمیلیون و  ریال )دو 2،585،555/-مبلغ 

  یورو( است. شصت و پنجیورو ) 60/-کارت در محل نمایشگاه 

دیه شود و تا یاین شرکت صادر میشود که کارت ورودی نمایشگاه، تا یدیه پرداخت که توسط یادآور می

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

ه نمایشگاه پات جنبی سفر بپرای دریافت خدمپکننداان ارجمند بر درخواست مراجعهپمزید آااهی بناب

رم، همکاری جدیدی را در قالب های مسافرتی( و با هدف ارا ه خدمات تکمیلی به مشتریان محت)بسته

 .ایمشریک مسافرتی با آژانس ژیوار آغاز کرده

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

 کارشناس بازاریابی و فروش این شرکت تماس حاصل فرما ید. -اولدوز ملکبا 

 با تجدید احترام                                 

 در ایران کلندفتر نمایندگی نمایشگاه                              

 

 نارینه آزلبار       


