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 آلمان – فرانکفورت
 

  شرکت انحصاری نماینده فراسو تجارت دروازه شرکت

 کنندگان، وارد تولیدکنندگان، از ایران، در فرانکفورت های نمایشگاه

 نمایشگاه از بازدید برای خودرو با مرتبط های انجمن و ها اتحادیه

IAA  آورد می عمل به دعوت. 

 

 . رسد می سال 117 از بیش به دوساالنه نمایشگاه این سابقه 

 :باشد می زیر شرح به قدیمی نمایشگاه این تاریخچه از ای خالصه

 

 IAA نمایشگاه اولین برگزاری:   1897

 

 میلیون 4 از بیش بار اولین برای خودرو آلمانی سازندگان : 1977

 خودرو صنعت رشد از نمادی به IAA نمایشگاه و ساختند خودرو

 .گردید تبدیل  آلمان سازی

پس از تفکیک به دو بخش خودرو  IAAنمایشگاه  اولین : 1991

 سنگین در هانوفر و خودرو سبک در فرانکفورت 

کشور حدود  99روزنامه نگار از  945و  : با حضور یازده هزار2013

 گزارش برای اولین بار در جهان ارائه گردید . 159

غرفه گذار شعار شصت و ششمین دوره  103: با یک هزار و 2015

  اعالم شد. "ارتباطات پویا "نمایشگاه 

یک هزار غرفه گذار حدود شصت و هفتمین  دوره نمایشگاه با : 2017

 جدیدترین نوآوری های  و رونمایی از "آینده در حال"و شعار 

 .خودروهای الکتریکی برگزار گردید

 

 :از است عبارت نمایشگاه این موضوعاتبرخی از 

 

 سیکلت، موتور مسافرتی، چرخ، سه چرخ، دو خودرو و اتومبیل انواع

 برای استفاده مورد محصوالت ،(ماکت مدل،) نمونه های ماشین تریلر،

 تخصصی، نشریات و مجالت خودرو، نگهداری و مراقبت تعمیر،

 .نقل و حمل و خودرو مهندسی با مرتبط های ارگان و ها سازمان
 

 

 

 (:2017) نمایشگاه قبل دوره آمار

 کشور  39 از شرکت  994 :گذاران غرفه تعداد

 هزار نفر 810بیش از : کنندگان بازدید تعداد

 مربع و متر هزار 200: شده اجاره فضای

 

 ورودی های  کارت توانند می نمایشگاه این از بازدید به عالقمندان

  :تهیه نمایند  از دفتر شرکت دروازه تجارت فراسورا به شرح زیر

 

قابل تهیه                 نوع کارت  
 از نماینده نمایشگاه

  متخصصان ویژه روزانه کارت

 سپتامبر 13 و 12 روزهای فقط

 یورو 48

 قابل استفاده در کارت های روزانه 

 سپتامبر  22تا  14روزهای 

 یورو 17

 

 

 

 اخذ با مرتبط اطالعات گردد، می تقاضا متقاضیان از

 سایت در را مربوط مدارک و نمایشگاهی شنگن روادید 

messefrankfurt.com-www.iran به همچنین .نمایند مطالعه 

 ارائه جهت الزم های هماهنگی محترم بازدیدکنندگان راحتی منظور

 گرفته معتبر صورت های آژانس با نمایشگاهی مناسب تورهای

 . است

 

 کارت ورود  تهیه یا و مربوطه های تور شرایط از آگاهی جهت لطفا

 .فرمائید حاصل تماس ما با نمایشگاه به
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