
 مدیریت محترم شرکت

 با سالم و احترام

ضار می    ستح ساند  به ا شگاه بین المللی گازهای  ر صنایع جوش و برش   و صنعتی نمای صی در        ایران،طبی و  ص شگاه تخ تنها نمای

رساخت، مواد غذایی،  نفت و گاز، ساختمان و زی  باشد که به لحاظ اهمیت در صنایع مختلف از جمله  های یاد شده در ایران می حوزه

 .و غیره کاربرد دارد و در زمره نمایشگاه های استراتژیک در کشورمان به حساب می آیدصنایع دریایی، پزشکی 

فرم مهمی استتت که ت ش می کند آخرین اط تاو و دستتتاوردهای روز دنیا را در  الا یضتتایی واحد به  این رویداد بین المللی پلت

 .گذارد مایشن

ستفاده  رار می گیرند و به        صنعتی،  صنایع گازهای    صنایع مادر مورد ا ست که در  صنایعی ا صنایع جوش و برش از جمله  طبی و 

 . همین لحاظ لزوم برگزاری رویدادی تخصصی در این زمینه بسیار مشهود می باشد

صنایع مرتبط در زمینه گازهای              صاحبان  ضمن دتوو از  ست  صدد ا شگاه های بین المللی بنیس در  سعه نمای صنعتی،  شرکت تو

صنایع               صاحبان  صنایع مذکور اهتمام ورزد و با همکاری  شبرد و معریی  سبت به پی سته ن صنایع واب صنایع جوش و برش و  طبی، 

 . به معرض نمایش  رار دهد نمایشگاههای بین المللی تهران، در محل دائمی آخرین دستاورد های این صنایع را

شما دتوو می گردد     لذا نظر به توانمندی شرکت محترم در حوزه های نام برده، از  سترده در این    های آن  شارکت و حمایت گ با م

 رویداد استراتژیک و مهم در پیشریت و شکویایی آن سهیم باشید. 

و یا  09121716357، ( 021)88366659 ،( 021) 42917000 های با شتتماره بیشتتتر جهت کستتا اط تاو خواهشتتمند استتت 

نستتتبت به  دتوانی ازطریق ورود به ستتتایت نمایشتتتگاه می همچنین یرمایید. حاصتتتل تماس آ ای تقوی  (021)88088508یکس 

 درخواست یضا به صورو آن ین ا دام یرمایید. 

 این برگزاری ستتتایت ،  Expo.com-www.GWCلطفا به آدرس    در نمایشتتتگاه  ام ن  ثبت  آن ین جهت دریایت اط تاو و یرم    

 .تماس گریته، نسبت به رزرو غریه ا دام یرمایید Expo.com-info@GWC یا از طریق ایمیل با آدرس یرمایید مراجعه نمایشگاه

 تشکر با

 ستاد برگزاری
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