حﻀور تولیدکنندگان کفﺶهای طبی در نمایشگاه ایران هلﺚ

از راست :محمدجواد خاوری و مایکﻞ فرلینﮓ نماینده تاکو

"لیموطب" در پی ارتقاء و رعایت استاندارد کفﺶهای طبی
بیســتمین نمایشــگاه تجهیــزات پزشــﮑی،
دندانﭙزشــﮑی ،آزمایشــگاهی ،دارویــی و خدمــات
ســالمت (ایــران هلــث) از  25تــا  28اردیبهشــت
مــاه گذشــته در مرکــز نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران برگــزار شــد .بــه گــزارش
خبرنــگار بــازار چــرم و کفــش تعــدادی از
تولیدکننــدگان کفــش طبــی در ایــن نمایشــگاه
غرفــه داشــتند که در مقایســه بــا نمایشــگاه دوره
گذشــته افزایــش قابــل توجهــی نشــان مــیداد.
شــرکتهای تولیدکننــده کفــش طبــی ایــن
دوره "ایــران هلث"عبــارت بودنــد از :لیموطــب،
پاتــﮑان ،شــفاطب نویــن ،بهشــتیان ،دکترفــام،
جــی اف اس ،کفــی طبــی پاپیــا ،شــیما و آرا.
مایــﮑل فرلینــگ از شــرکت "تاکــو آلمــان"

ایــن دوره مهمــان ویــﮋه شــرکت لیموطــب بــود.
شــرکت تاکــو در ســال 1963میــالدی تولیــد
انــواع کفشهــای طبــی خــود را در آلمــان آغــاز
کــرد و در حــال حاضــر بــه  30کشــور جهــان
از جملــه آمریــﮑا ،فرانســه ،روســیه ،ســوئد،
فنالنــد ،پاکســتان ،هنــد ،چیــن ،اندونــزی ،ژاپــن
و کرهجنوبــی صــادرات دارد.

محمــد جــواد خــاوری مدیرعامــﻞ
شــرکت لیموطــب بــه خبرنــگار ماهنامــه بــازار

چــرم و کفــش گفــت :در ســفر نماینــده تاکــو
بــه ایــران کــه بــه دعــوت مــا صــورت پذیرفــت؛
مقــرر شــد محصــوالت ایــن شــرکت از طریــﻖ
فروشــگاههای لیموطــب در سراســر کشــور
توزیــع شــود و درضمــن از کفیهــای طبــی

" تاکــو آلمــان" در تمامــی کفشهــای طبــی
لیموطــب اســتفاده گــردد .هــدف شــرکت
لیموطــب از ابتــدای تﺄســیﺲ تاکنــون ارتقــاء
محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت بــا وجــود
قیمــت مناســب و رعایــت اســتانداردهای
کفشهــای طبــی بــوده اســت.
بــه طــوری کــه مــن و همﮑارانــم در لیموطب
بــا شــرکت در نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی
تمــام ســعیمان بهرهگیــری از دانــش روز
و کســب تﮑنولــوژی بــرای ارتقــاء محصــوالت
تولیدیمــان میباشــد.
مایــﮑل فرلینــگ نیــز در اینبــاره بــه
خبرنــگار مــا گفــت :ایــران مردمانــی تحصیلﮑرده
دارد کــه بــه دنبــال محصــوالت مطابﻖ مــد روز و
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بــا کیفیــت هســتند و کفیهای ما هــم در نــوع چرمی
و هــم مصنوعــی بــازار خوبــی در ایـران خواهد داشـت.
ولــیزاده مدیرعامــل شــرکت پاتــﮑان نیــز
شــرکتکننده دیگــری در نمایشــگاه ایــن
دوره"ایــران هلــث" اســت کــه بــه خبرنــگار مــا
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گفــت 5 :ســال اســت کــه در ایــن نمایشــگاه
حضــور دارم .از همــه همﮑارانــم در صنعــت
کفــش میخواهــم کــه بــا دســت پــر در
نمایشــگاه حاضــر شــوند و هــر کفشــی را بــرای
عرضــه در ایــن نمایشــگاه ارائــه ندهنــد.

وی افــزود :امســال را ســال خوبــی بــرای
صنعــت میبینــم و در ایــن دو روزی کــه از
نمایشــگاه ایــران هلــث گذشــته مقدار سفارشــات
مــا در مقایســه بــا ســال گذشــته  30درصــد
افزایــش نشــان میدهــد.

