اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
Совместная Ирано-Российская торговая палата
تاریخ97/11/07:
شماره20301912:
پیوست:یک برگ

بسمه تعالی
عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
با سالم،
احتراما" ،بدینوسیله به استحضار می رساند ،بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی روسیه فدراتیو
(  ) Prodexpoاز تاریخ  21لغایت  25بهمن ماه(  11لغایت  15فوریه )2019در مرکز نمایشگاهی اکسپوسنتر
مسکو ب رگزار خواهد گردید .رویداد مذکور یکی از مهمترین نمایشگاه صنایع غذایی روسیه می باشد و این دوره در
فضایی بیش از یکصدهزار مترمربع و با حضور دوهزار و دویست و هفتاد غرفه دار از  60کشور جهان و با برپایی بیش
از  30پاویون بین المللی و محلی برگزار می گردد .لذا خواهشمند است حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ
 97/11/13نسبت به تکمیل 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.
ضمنا" اطالعات تکمیلی به پیوست حضورتان ایفاد می گردد.
جمع کل هزینه سفر و خدمات قابل ارائه برای یک نفر شامل:
اخذ روادید ،حمل و نقل فرودگاهی  ،اقامت در اتاق دابل در هتل  4ستاره به همراه صبحانه ،در مجموع 650
دالر می باشد.
جمع کل هزینه ها


جمع کل هزینه بدون احتساب بلیط برای یک نفر در اتاق دو نفره  650دالر



جمع کل هزینه بدون احتساب بلیط برای یک نفر در اتاق تک نفره  950دالر

0.مدارک مورد نیاز:
 -1فرم تکمیل شده پیوست
-2دو قطعه عکس رنگی(پشت تصویر رنگ روشن)
-3کپی صفحه اول گذرنامه (با اعتبار  6ماه از زمان اعزام) به همراه نشانی منزل و محل کار
تلفن تماس برای کسب اطالعات بیشتر88848010 :
هادی تیزهوش تابان
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

تهران،خیابان طالقانی،شماره  ،175کدپستی 15814تلفن 88848010:فاکس88345817:
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
تاریخ97/11/07:
شماره20301912:
پیوست:یک 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

Single

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 ،بدون احتساب زمان  7روز مانده به اعزام در صورت نیاز به ویزای فوری( 48ساعت کاری) مبلغ  100دالر به هزینه های ذکر شده اضافه می گردد.
 توجه فرمائید سفارت روسیه روزهای جمعه ،شنبه و چهارشنبه تعطیل میباشد.هزینه بلیط به نرخ روز محاسبه می گردد و منوط به تاریخ ثبت نام می باشد.
به علت چارتر بودن هتل در پکیج ارائه شده ،پس از ثبت نام ،امکان لغو و کنسلی وجود ندارد.تهران،خیابان طالقانی،شماره  ،175کدپستی 15814تلفن 88848010:فاکس88345817:
175, Taleghani St., Tehran 15814-Iran Tel: (+9821) 88848010 /Fax: (+9821)88345817
پست الکترونیکیinfo@irjcc.ir :
وب سایتwww.irjcc.ir:

