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 یبسمه تعال

 عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 

 باسالم
(، این اتاق در Prodexpo2023همزمان با برگزاری پاویون ملی ایران در بزرگ ترین نمایشگاه مواد غذایی روسیه )

 م نماید:نظر دارد یک هیات بازدیدکننده با مشارکت اتاق تهران شامل برنامه ها و تسهیالت ذیل به مسکو اعزا

 بازدید روزانه از نمایشگاه و مراکز عمده فروشی و خرده فروشی مواد غذایی در روسیه-۱

 مالقات با مسیولین سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو و تشکل های تجاری مرتبط -۲

 تسهیالت:

 مترجمین جهت مذاکرات و نظارت بر قراردادهای تجاری -الف

 صی و مالقات های گروهی و ترنسفرهای روزانه نمایشگاهیترانسفر جهت نشست های تخص -ب

 بسته تجاری شامل اطالعات اقتصادی و جغرافیایی کشور مقصد و اطالعات پرواز -ج

 ترانسفرهای روزانه نمایشگاهی  -د

 دید روسیه رزرو اتاق های یک تخته و دو تخته در هتل پنج ستاره در مرکز شهر مسکو با صبحانه و سه وعده ناهار و روا -ه

 فارسی –راهنمای تور و مترجم روسی  -و

 دالر به عالوه هزینه بلیط 1395     جمع کل هزینه برای یک نفر در اتاق یک نفره:

 دالر به عالوه هزینه بلیط  1225  جمع کل هزینه برای یک نفر در یک اتاق دو تخته به طور مشترک )اتاق دبل(:

تا صبح روز دوشنبه اضافی  دالر )دوهزار دالر( 2000می توانند با پرداخت شرکت کنندگان در صورت تمایل توجه:

، از یک میز اطالع رسانی اختصاصی )با حضور یک نفر نماینده شرکت همراه با مترجم( و فضای مشترک  19/10/1401مورخ

برای مالقات ها در پاویون ملی ایران بهره مند شوند و نام شرکت خود را در فهرست غرفه داران در کاتالوگ و وب سایت 

 .نمایشگاه ثبت نمایند

 

و یا  44098891نند با مجری اعزام تور )شرکت پارس پگاه تجارت( شماره تماس عالقمندان برای کسب اطالع بیشتر می توا

 تماس حاصل نمایند.  iran.russia@yahoo.comپست الکترونیک اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به نشانی 

زمینه سفید از روبرو، اصل گذرنامه، تکمیل فرم روادید روسیه به عالوه  4رد3مدارک مورد نیاز برای ثبت نام: دوقطعه عکس 

 مبالغ دالری اعالم شده و تحویل به هنگام مدارک به دبیرخانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
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