
 

  

 بازاریابی -اعــــــــزام هیات تجاری

 (0200 دبی گلفودنمایشگاه  صنایع غذاییرویداد اکسپو و بازدید از) متحده عربیامارات 

 (روز 2و  شب 5)1022 ماه اسفند 1ت لغایبهمن  02

 

 ECONOMY   پکیج      VIPپکیج

 + نرخ پرواز درهم  0011قیمت :  نرخ پرواز  + دالر 599قیمت : 

 تهران ( –دبی  -پرواز ماهان ) تهران تهران ( –دبی  -پرواز ماهان ) تهران

 ویزا ویزا

 بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی

 دبی ( با صبحانه دیرهستاره تاپ ) در منطقه  4اقامت در هتل  ( با صبحانه زائدستاره ) در منطقه شیخ  9هتل  دراقامت         

 لیدر همراه گروه لیدر همراه گروه

 ترانسفر فرودگاهی ترانسفر فرودگاهی

 یک روزترانسفر نمایشگاه اکسپو  ترانسفر نمایشگاه اکسپو ) روزانه (

 یک روزترانسفر نمایشگاه گلفود  (روزانه ترانسفر نمایشگاه گلفود ) 

 ورود (یکبار )بلیط ورودی اکسپو  ( ورود ورودی اکسپو ) چند بارمولتی  بلیط

 بلیط ورودی گلفود ) هزینه بر عهده متقاضی می باشد ( ) هزینه بر عهده متقاضی می باشد (لیط ورودی گلفود ب       

 - میلیون تومان ( 01) حدود سازمان توسعه تجارت ایران  یارانه        

 التفاوت آن با قیمت داده شده مابه ، تا تاریخ فوق) کاهش یا افزایش( ارزنرخ  ناگهانی در صورت تغییر •

 .ددمی گر اعالم 

 هیچگونه وجهی مسترد نمی گرددپس ازمرحله ثبت نام و واریز وجه ، درصورت انصراف  •

 اتاق بازرگانی نسبت به عدم صدور ویزای متقاضی تعهدی نداشته وهزینه ثبت نام مسترد نخواهد گردید •

 نامتعارف از لحاظ وزن و حجم برعهده متقاضی خواهد بود رجابجایی و هزینه حمل هرگونه با •

 هزینه عوارض خروج از کشور به عهده متقاضی می باشد •

) بر اساس نرخ  1/00/0411مبلغ اعالم شده در زمان ثبت نام و الباقی وجه در تاریخ  % 91  •

 ( توسط متقاضی اعالم می گردد. دالر روز

 رایطش

 
    



 

 

 

 

 ازتاریخ پروازماه اعتبار 0گذرنامه با  تصویر • مدارک مورد نیاز:

   تصویر کارت واکسیناسیون •   3*4عکس رنگی تمام رخ قطعه 0 •   

 مهر و امضااصل فرم ثبت نام با  •   فیش واریزی تصویر •   تصویر کارت ملی و شناسنامه •  

 شرکت:  مشخصات  عامل: مدیر مشخصات

مشخصات شرکت کننده/شرکت کنندگان در  سمت شرکت کننده/شرکت کنندگان:

 هیات تجاری:

 تلفن همراه: تلفن ثابت/ نمابر:

 ایمیل: زمینه فعالیت:

                                                          تاریخ و امضاء:  مشخصات شرکت /نام و نام خانوادگی متقاضی:  

 واستار پکیج............................... می باشم.خ
 

 09/20/1022 :تکمیل مدارک  ثبت نام و مهلتآخرین 

 تماس حاصل فرمایید.  19231429151دبیرخانه برگزاری به شماره با  جهت کسب اطالعات بیشتر

 

 ط متقاضی یارانه سفر توسط شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی یدر صورت دارا بودن شرا •

 طیور و خشکبار خراسان جنوبی و اتاق بازرگانی به هر دو پکیج تعلق خواهد گرفت.خوشه های 

 


