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 و فعال محترم عرصه مد و پوشاک ایرانمدیریت 

 

 ؛با سالم

با همکاری  Messe Dussseldorfو مسه دوسلدورف  BRP Co شرکت برساز رویداد پارسرساند احتراما به استحضار می

در نمایشگاه  آذرماه 17الی  14اکسسوری در تاریخ و  را در حوزه مد، پوشاک Lifestyle Iranالمللی مشترک، اولین نمایشگاه بین

 نماید.برگزار می شهر شعر و ادبشهر شیراز، المللی فارس، بین

جهت جذب به صورت گسترده در سطح دنیا  CPMو مسکو  CPDهای مد دوسلدورف نمایشگاهاین رویداد به عنوان عضو خانواده 

توصعه صادرات  همچنین پوشاک مد و صنعت گاهیبا هدف ارتقاء جا لیاستا فیال باشد.رسانی میدر حال اطالعمخاطبان و بازدیدکنندگان 

 یران وتیم متخصص ای برگزاری موفق توسط برا ،دیمحصوالت جد یی ازو رونما یتخصص ینارهایسم یهمزمان با برگزار ینفت ریغ

، کنندگاندی، تولنیمتخصص جامعه یالمللنیب شگاهینما نیا یاصل کنندگانمشارکت و مخاطبان ریزی شده است.برنامه لمانآ

یش روی این نمایشگاه از برنامه های پ .باشندیم مدصنعت  طراحان و هاستیژورنالصاحبان برندها،  ،کار ، صاحبان کسب وکنندگانعرضه

 می باشد. صادراتی  های مورد هدف دعوت از هیات های تجاری و خریدارن از کشور

 ریبا سا دادیرو نیا زیوجه تما ،یخارج و یداخل دارانیو خر نیکشور با متخصص دکنندگانیتول میگرا بودن و ارتباط مستقدستاورد

 محسوب می شوند یطراح و مد در صنعت دیساخت ارتباطات جد یبرا یپلت فرم عال کی یتجار یهاشگاهینما .استبه مشا یدادهایرو

 باشد. اشاعه فرهنگ همچنین وتجارت توسعه  یبرا ژهیو یتواند فرصتیم این نمایشگاه هاحضور در  یچگونگکشف  و

پیوستن به زنجیره  و جهت پربار نمودن این رویداد مهم ،شوددعوت میو فعال صنعت مد و پوشاک ایران شما فرهیخته  زا بدین جهت

ای داشته های قابل توجه این بستر نمایشگاهی حضور شایستههمچنین استفاده از تمامی ظرفیت ،در سطح بین المللیهای مد نمایشگاه

 باشید.

 

 

 با نهایت احترام

 مدیر عامل –حامد ایرانی 

 


