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عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

با سالم،
احتراماً پیرو نامه شماره  20301824مورخ  97/08/15همانگونه که مستحضر هستید مطابق سنوات گذشته این
اتاق برنامه اعزام هیأت بازدید کننده از نمایشگاه معتبر بین المللی اینترپالستیکای مسکو را از تاریخ  28ژانویه لغایت  2فوریه
 8( 2019لغایت  13بهمن ماه سال جاری) در دستور کار خود دارد و اطالع رسانی های مکفی نیز در این رابطه انجام شده
است.
ضمنا پس از مکاتبات و رایزنی با سازمان های میزبان تخفیف های الزم برای شرکت کنندگان در این هیأت اخذ شده
که اطالعات و قیمت های مشمول تخفیف به شرح ذیل اعالم می گردد:
الف) خدمات قابل ارائه به هیأت شامل اخذ روادید تجاری ،حمل و نقل فرودگاهی و شاتل نمایشگاهی ،رزرو اتاق در
هتل  5ستاره  Golden Ringبه همراه صبحانه ،یک گشت شهری و سیم کارت رایگان ،مالقات با مسئولین سفارت جمهوری
اسالمی ایران در مسکو
ب) جمع کل هزینه های هر نفر برای یک نفر در اتاق تک نفره بدون احتساب بلیط رفت و برگشت1000 :دالر
(درصورت تمایل به اقامت دو نفره در اتاق دوتخته لطفا با دبیرخانه اتاق مشترک تماس بگیرید)
ج) مدارک مورد نیاز :تحویل کل 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  6ماه از زمان اعزام) به همراه
آدرس منزل و محل کار
خواهشمند است در صورت عالقمندی به حضور در نمایشگاه اینترپالستیکا حداکثر تا پایان ساعت اداری روز سه
شنبه مورخ  97/10/25مدارک فوق الذکر را به دبیر خانه این اتاق ارسال فرمایید.

هادی تیزهوش تابان
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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
1
2
3
4
برنامه جانبی:
گشت بر روی رودخانه مسکو با پذیرایی

گشت کروز

60$

 توجه:
زمان الزم جهت اخذ روادید عادی  10روز کاری می باشد.در صورت نیاز به ویزای فوری( 72ساعت کاری) مبلغ  40دالر به هزینه های ذکر شده اضافه می گردد. توجه فرمائید سفارت روسیه روزهای جمعه ،شنبه و چهارشنبه تعطیل میباشد.
 قیمت بلیط به نرخ روز محاسبه و دریافت خواهد گردید.
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