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 شـانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـی قطعـات خـودرو از تاریخ 4 تا 7 مـرداد مـاه1396 در محل دایمـی نمایشـگاههای بین المللی اسـتان فارس  
.بزرگتریـن مرکـز تعامالت اقتصادی ، صنعتی و نمایشـگاهی در جنوب کشـور برگـزار می گردد

  
ایـن نمایشـگاه با حضـور تمام برندهای قطعه سـازی 
و خـودرو سـازی داخلـی و خارجـی برگـزار میگـردد 
و تعـداد شـرکتهای تولیـد کننـده در این نمایشـگاه 

بـرای اولیـن بـار به 150 شـرکت می رسـد.
  امسـال بـرای اولین بار نمایشـگاه خـودرو و قطعات 
خـودرو از هـم جـدا شـده و هـر کدام به صـورت یک 
عنوان نمایشـگاهی مجـزا برگزار مـی گردند چنانچه 
در شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی قطعات خودرو 
فضایـی بالغ بـر 17000 مترمربع فضای سرپوشـیده 
و فضـای بـاز نمایشـگاهی بـه قطعـه سـازان مطـرح 

داخلـی و خارجـی تخصیص یافته اسـت.
  صنعـت خـودرو سـازی و قطعـات خـودرو یکـی از 
مهمتریـن صنایعـی اسـت کـه نقـش قابـل مالحظه 

ای در رشـد اقتصـادی داشـته و جایـگاه ویـژه ای 
در جهـان دارد و در ایـران نیـز گام در راه تـازه ای 
نهـاده اسـت و تولیـد کننـدگان داخلـی بـا دریافـت 
جدیدتریـن دانـش فنـی و مـواد اولیه و بروز رسـانی 
بیـن  اسـتانداردهای  بـا  نوینـی  محصـوالت  خـود 
المللـی تولیـد و بـه بازارهـای داخلی و خارجـی ارائه 
مـی دهنـد و بـدون تردید سـال هـای آینـده دوران 
شـکوفایی این صنعت در کشـور خواهـد بود چنانچه 
نمایشـگاه امسـال نیز نسـبت به سـال گذشـته رشد 
قابـل مالحظـه ای داشـته و چه از نظر تعـداد و تنوع 
برندهـا و چـه از نظر متراژ با 100 درصد رشـد روبرو 

اسـت. بوده 
  مشـارکت کننـدگان در ایـن نمایشـگاه از سراسـر 
کشـور و نمایندگـی هـای کشـور هـای خارجـی در 

چهـار سـالن حافظ ، سـرو ،بهـار و مالصـدرا و فضای 
بـاز نمایشـگاه در زمینه های مختلفـی از جمله تولید 
انـواع قطعـات و لـوازم یدکـی ، کابلهـای کنتـرل ، 
عیـب یاب ،لنـت ترمز ، تسـمه های خـودرو، قطعات 
جلوبنـدی، انـواع باطـری ، تجهیـزات تعمیرگاهـی و 
واردات انواع کشـنده، کفی، لیفتـراک، اتاق بار ، روغن 
موتـور ، روغـن ترمـز و... به ارائه آخرین دسـتاوردها و 

جدیـد تریـن محصوالت خـود مـی پردازند.
  متخصصـان، عالقمنـدان و عمـوم بازدیـد کنندگان 
مـی تواننـد جهـت بازدیـد از ایـن نمایشـگاه از تاریخ 
4 تـا 7 مـرداد مـاه هـر روز از سـاعت 17 الـی 22 
بـه محـل دائمی نمایشـگاه هـای بین المللـی فارس 

بفرمایند. مراجعـه 

بزرگترین نمایشگاه قطعات خودرو در جنوب کشور
 استان فارس  4 تا 7 مرداد ماه1396 
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 ایران تامین کننده خطوط تولید شرکت های خودروسازی

Asbestos-Free Brake Pads, Shoes & Lining Manufacturer 

 6طبقه دوم، واحد  ،5دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای بلوار آفریقا، ساختمان شماه 

   88793820   فکس :
 88650071WWW.ASIALENT.COM-2تلفن  :

INFO@ASIALENT.COM 
 

 30 در داخل کشور  از                    سال تجربه تولید لنت ترمز بیش
 1362تاسیس  

 بدون آزبست
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