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 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

 

  ،سالمبا 

 worldمواد غذایی روسیه فدراتیو  نمایشگاه بین المللی هفتمینبیست و  به استحضار می رساند "احتراما

foodسکو ( در مركز نمایشگاهی اكسپوسنتر م2318سپتامبر 21لغایت  16) ماه وریشهر 03 تیلغا 25 خیكه از تار

سال برگزاری مستمر، موقعیت خود را به عنوان مهمترین و تاثیر  25برگزار خواهد گردید. این نمایشگاه با سابقه 

همچنین با عنایت به اینکه سازمان توسعه گذار ترین نمایشگاه صنایع غذایی در آسیا و اروپا ثبت نموده است 

در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی می توانند از  تجارت ایران اعالم نموده است، شركت های مشاركت كننده

 تومان همراه با ارز مبادالتی جهت تخصیص غرفه بهره مند گردند. 03333333% یارانه تا سقف  53

در راستای سیاستهای  گروه توسعه نمایشگاهی اوژنبا همکاری اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

شور بویژه صادرات محصوالت غذایی ایرانی در نظر دارد هیاتی تجاری را توسعه روابط اقتصادی فیمابین دو ك

 نیز جهت بازدید از نمایشگاه مزبور اعزام نماید. 

لذا با عنایت به اهمیت رویداد یادشده و شرایط بسیار مناسب بازار روسیه در جذب محصوالت غذایی 

مذكور به اطالع می رساند  درنمایشگاهجهت حضور از آن شركت محترم ضمن دعوت  ،تولیدكنندگان ایرانی

برگزار نشست جانبی اتاق فدرال روسیه در خصوص اصول و فنون گمركی و عقد قراردادها بین تجار دو كشور 

پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ تا حداكثر خواهد گردید.چنانچه تمایل به حضور در نمایشگاه را دارید 

رخواست و پرداخت هزینه های ذكر شده با مراجعه به دبیرخانه اتاق بازرگانی نسبت به تکمیل فرم د 11/36/79

  مشترک ایران و روسیه نسبت به ثبت نام، اقدام مقتضی مبذول فرمایید.

 شامل: در اتاق دونفره برای یک نفرجمع کل هزینه سفر و خدمات قابل ارائه 

و نقل فرودگاهی ، اقامت در اتاق دابل فلوت ، حمل آئرواخذ روادید، بلیط اكونومی هواپیمایی 

 می باشد.  دالر 2231 مجموع دربه همراه صبحانه، یک روز گشت شهری  آزیموت ستاره 1در هتل 
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 جمع کل هزینه ها

 

  دالر 2221دو نفره جمع كل هزینه برای یک نفر در اتاق 

  دالر 0521تک نفره جمع كل هزینه برای یک نفر در اتاق 

 مدارک مورد نیاز:3.

 

 دالر به دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه  1223تحویل مبلغ  -1

 تکمیل شده پیوست فرم-2

 دو قطعه عکس رنگی)پشت تصویر رنگ روشن(-0

 حل كارماه از زمان اعزام( به همراه نشانی منزل و م 6)با اعتبار  اصل پاسپورت-1

 88818313 تلفن تماس برای كسب اطالعات بیشتر:

 

 هادی تیزهوش تابان       

 رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه      
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 فرم ثبت نام:

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

                First Name 

                Last name 
 

 نام شرکت:

                Company Name 
 

 داخلی:      تلفن ثابت:

 فاکس:      تلفن همراه:

 آدرس الکترونیک:

 وب سایت:

 نماینده شرکت:

 شماره تماس ضروری:

 آدرس:

 مشخصات افراد متقاضی حضور در سفر هیات تجاری:

 
 

 درخواست استفاده از اتاق سمت سازمانی شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

   Double Single 

1     

2    

0     

1    

 

 

 :توجه 

 روز كاری می باشد. 13زمان الزم جهت اخذ روادید عادی -

 به هزینه های ذكر شده اضافه می گردد.دالر  13مبلغ  ساعت كاری( 92)در صورت نیاز به ویزای فوری-

 .توجه فرمائید سفارت روسیه روزهای جمعه، شنبه و چهارشنبه تعطیل میباشد 

 هتل در پکیج ارائه شده، پس از ثبت نام، امکان لغو و کنسلی وجود ندارد.بلیت و به علت چارتر بودن -


