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عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
با سالم،
احتراماً به استحضار می رساند این اتاق در نظر دارد هیأتی را جهت بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه اینتر پالستیکا و
بسته بندی ایتالیا از تاریخ  24لغایت  28ژانویه  4(2108لغایت  8بهمن ماه سال جاری) به کشور روسیه شهر مسکو اعزام نماید.
نمایشگاه اینترپالستیکا یکی از مهم ترین رویدادهای تجاری درکشور روسیه و کشورهای مشترک المنافع می باشد .این نمایشگاه به
طور تقریبی  011غرفه دار را از  28کشور جهان در  00511مترمربع فضای خالص گرد هم می آورد ،بیش از  21هزار بازرگان و
صاحب صنعت از کشور روسیه و جمهوری های خودمختار و کشورهای مشترک المنافع ( )CISاز این نمایشگاه بازدید می نمایند
و هر ساله هم زمان با آن ،نمایشگاه بسته بندی ایتالیا نیز برگزار می گردد .خواهشمند است حداکثر تا پایان ساعت اداری روز
یکشنبه مورخ  09/10/02نسبت به تکمی ل فرم درخواست و پرداخت هزینه های ذکر شده با مراجعه به دبیرخانه اتاق بازرگانی
مشترک ایران و روسیه نسبت به ثبت نام ،اقدام مقتضی مبذول فرمایید.
تسهیالت و امکانات اعزام هیأت  :اخذ روادید ،بلیط رفت و برگشت ،حمل و نقل فرودگاهی و شاتل نمایشگاهی،
رزرو اتاق در هتل  5ستاره سوئیس به همراه صبحانه ،یک گشت شهری و سیم کارت در مجموع به مبلغ ذیل می باشد:
جمع کل هزینه ها :


جمع کل هزینه برای یک نفر در اتاق دو نفره

$1425



جمع کل هزینه برای یک نفر در اتاق تک نفره

$1750

مدارک مورد نیاز:





تحویل مبلغ دالری به دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه (همراه داشتن تصویر دالرها الزامی است)
دو قطعه عکس رنگی(پشت تصویر رنگ روشن)
اصل گذرنامه(با اعتبار  9ماه از زمان اعزام) به همراه آدرس منزل و محل کار

خواهشمند است حداکثر تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ  09/10/02جهت کسب اطالعات با دبیر خانه این اتاق به شماره
 88848101ارسال فرمایید.

تهران،خیابان طالقانی،شماره  ،571کدپستی 51851تلفن 88818858:فاکس88811857:
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817
پست الکترونیکیinfo@irjcc.ir :
وب سایتwww.irjcc.ir:

اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
Совместная Ирано-Российская торговая палата

تاریخ06/40/40 :
شماره74440002:
پیوست :سه برگ
بسمه تعالی
فرم ثبت نام:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
First Name
Last name
نام شرکت:
Company Name
تلفن ثابت:

داخلی:

تلفن همراه:

فاکس:

آدرس الکترونیک:
وب سایت:
نماینده شرکت:
شماره تماس ضروری:
آدرس:
مشخصات افراد متقاضی حضور در سفر هیات تجاری:
ردیف

نام و نام خانوادگی

درخواست استفاده از اتاق

سمت سازمانی شرکت

Double
0
2
0
4
برنامه جانبی:
گشت بر روی رودخانه مسکو با پذیرایی

گشت کروز

91$

 توجه:
زمان الزم جهت اخذ روادید عادی  01روز کاری می باشد.در صورت نیاز به ویزای فوری( 02ساعت کاری) مبلغ  41دالر به هزینه های ذکر شده اضافه می گردد. توجه فرمائید سفارت روسیه روزهای جمعه ،شنبه و چهارشنبه تعطیل میباشد.
 توجه :در صورت درخواست اقامت در اتاق یک تخته مبلغ  411دالر به نرخ پکیج اضافه خواهد شد.
 در صورت تغییر قیمت بلیط به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن دریافت خواهد گزدید.
به علت چارتر بودن هتل در پکیج ارائه شده ،پس از ثبت نام ،امکان لغو و کنسلی وجود ندارد.تهران،خیابان طالقانی،شماره  ،571کدپستی 51851تلفن 88818858:فاکس88811857:
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