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 بسمه تعالی

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 باسالم 

           روسیه فدراتیو صنایع غذایی بین المللی بیست و هفتمین نمایشگاه به استحضار می رساند ، بدینوسیله احتراما  

( (Prodexpoسال جاریبهمن ماه  25لغایت 21تاریخ از  ،ی باشدکه یکی از مهمترین نمایشگاههای صنایع غذایی روسیه م    

 اکسپوسنتر مسکو برگزار خواهد گردید. ز نمایشگاهی در مرک (2020فوریه 14 لغایت10)

 25لغایت  20از تاریخ هیات تجاری جهت بازدید از نمایشگاه فوق الذکریک اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در نظر دارد 

حداکثر تا پایان ساعت  خواهشمند استتجاری ، در صورت تمایل جهت همراهی هیاتلذا اعزام نماید . به روسیهبهمن ماه 

های ذکر شده با مراجعه به دبیرخانه اتاق بازرگانی و پرداخت هزینه  اعالم رسمینسبت به  14/11/98اداری روزدوشنبه مورخ 

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

 مجموع هزینه های سفر و خدمات قابل ارائه برای یک نفر :

متناسب با زمان تحویل مدارک تغییر می هزینه که اخذ روادید) با احتساب در نظر گرفتن زمان مناسب برای صدور-

 دالر 245ترانسفرهای فرودگاهی، مترجم نمایشگاهی ،گشت شهری با همراهی لیدر و وعده ناهار، در مجموع یابد(، 

دالر و اتاق سینگل هر 230با صبحانه در اتاق دبل هر نفر: (ASTRUS)اقامت در هتل چهار ستاره تاپ آستروس-

 دالر 340نفر:

 با هواپیمایی ایرفلوت به نرخ روز محاسبه و اعالم می گردد.مسکو(  -)تهرانپرواز مستقیم رفت و برگشت -

 مدارک مورد نیاز:

 اعالم آدرس منزل و محل کار و شماره تماس درخواست به صورت مکتوب با -1

 ماه از زمان اعزام( و دو قطعه عکس رنگی  6اصل پاسپورت )با اعتبار حداقل  -2

 مبالغ دالری اعالم شده -3

هماهنگی های الزم  ،با دبیرخانه اتاق مشترک02188848010از طریق شماره تلفن مستقیم ، ل مدارک لطفا پیش از ارسا

 را بعمل آورید.

 

 هادی تیزهوش تابان         

 رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه        


