
 
 

 
              

 

 

 
 

 ببغالم؛

ّوبًگًَِ کِ هػتحضسید تجبزت ٍ تَغعِ زٍابط تجبزی بِ صَزت حسفِ ای بب کشَز ّاب رز راسایط کٌاًَق اات ابر رز     

ایساى بػیبز حبئص اّویت اغت ٍ اش هیبى کشَزّبی هٌطقِ تجبزت زٍغیِ بب تَجِ بِ تحَالت ٍ زخادارّبی جدیاد ایاي    

 کشَز اش جبیگبُ ٍیطُ ای بسخَزراز اغت. 

رز ًظس رازر ّیئت تجبزی ٍ ببشازیببق جوَْزی اغالهق زا ّوصهابى باب    ان تًسعٍ تجارت ایزانساسمرز ّویي زاغتب 

 بِ کشَز زٍغیِ اعصام ًوبید.1314بْوي هبُ 23لغبیت  11اش تبزیخ    PROD EXPO بسگصازی ًوبیشگبُ بیي الوللق

 غفس زا بِ اغتحضبز هیسغبًد :ایي بدیٌَغیلِ اطالعبت ٍ ّصیٌِ 

  شزکت تًسعٍ ومایشگاَی ايصن:      رسکت اجسا کٌٌدُ

 اشفسٍرگبُ اهبم خویٌق تْساى   04:15غبعت   11/11/14پسٍاش هػتقین زفت     : یکشٌبِ 

 اش فسٍرگبُ رسهتٍَ هػکَ 22:50غبعت   22/11/14شٌبِ پٌجپسٍاش هػتقین بسگشت :  

 :  خدمات سفز شامل

  بلیط زفت ٍ بسگشت + ٍیصا 

 اغتقببل فسٍرگبّق  ٍ  ،تساًػفس ّبی ًوبیشگبّقسٍرگبّق تساًػفسّبی ف 

  ُببشرید اش ًوبیشگبPROD EXPO 

  زٍش رز ّتل  5رب ٍ 4اابهتCROWNE PLAZA   
   ّوساّق لیدز ٍ غسپسغت گسٍُ رز توبم هدت غفس 

  ِبِ ّوساُ جلػِ کبزبسری بب هحَزیت بسزغق هػابیل هابلق    ایساى زایصى اات بری  ٍ هالابت ببحضَز رز جلػ

   بب رسکت ّب ٍ تجبز زٍغقٍ تساکٌش پَلق ، اَاًیي بیوِ ٍ گوسکبت ٍ زئَظ تجبزت زٍغیِ 

 : مدارک السم

بادٍى ضغات ٍ    3×4اش شهابى ببشگشات اش غافس، یاع اطعاِ عکاع توابم ز           ما6ٌ اصل گرزًبهِ بب حداال -

 شخ بت فسریشهیٌاااااِ غفید ٍتکویل فسم ه

 زٍش کبزی هق ببرد.  10شهبى الشم جْت صدٍز ٍیصای عبری  -

 زیبل بِ ّصیٌِ ّبی ذکس ردُ اضبفِ هق گسرر. 000/000/4غبعت کبزی( هبلػ  41رز صَزت ًیبش بِ ٍیصای فَزی ) -

 اعاالم  دهتعباببیا جد یّاب  ًاس   تعادار  لیتکو صَزت رز ردُ زشزٍ یاتباْب ٍ ّب طیبل تعدار بَرى هحدٍر بعلت: تذکز

 ببرد قه 10/10/14 هَز  پٌجشٌبِ یاراز ٍات بىیپب تب ًبم ثبت هْلت حداکثس .رد خَاٌّد

                                                 

 

 



 

 

 

 

 

 شرح ریل به حضورتاى تقذین هیگرددهیات تجاری به سفر  برناهه 

 

 روس عٌواى  تاریخ توضیحات        

       صبح  عصز

 00:11تحُیل اتاق طاعت -

 تُرباسدیذ اس مزاکش خزیذ َ اماکه دیذوی-
 صبح َرَد بً ٌتل  01:11طاعت 

01/00/49   

شىبً یک     
 1 پزَاس بً طمت مظکُ 

جلظً َ مالقات با رایشن اقتصادی ایزان َ 

 جلظً گزٌَی
 در اختیار  

04/00/49 

 دَشىبً
 2 جلظً در طفارت 

با تجار َ شزکتٍای ایزاوی َ رَطی در محل 

 B2Bطفارت ایزان 

  
 صبح  01باسدیذ گزٌَی اس ومایشگاي بً ٌمزاي متزجم َ لیذر اس طاعت 

01/00/49   

طً شىبً    
 3 باسدیذ اس ومایشگاي 

عصزبزوامً گشت کزَسرَی رَدخاوً   

 مظکُ)اوتخابی در صُرت پزداخت ٌشیىً(

کاربزدی  صبح شزکت درکىفزاوض

 B2Bتجارت با رَطیً َ صُرت 
 )اوتخابی در صُرت پزداخت ٌشیىً(

00/00/49  

 چٍارشىبً
 4 بزوامً تخصصی 

 01:11حزکت بً طمت فزَدگاي طاعت 
َ تُر  00تحُیل اتاق طاعت 

 مزکش خزیذ َ باسگشت بً تٍزان
00/00/49  

 پىجشىبً
 5 باسگشت بً تٍزان 

 
 
  زبع عی ّس 13:30 غبعت اش شگبُیًوب ع ساش ٍ صبح 10 تب 1 غبعت اشّتل زٍش ّس شگبُیًوب اش یاًفسار دیببشر جْت: َجِت*

                    ببردیه بیهْ تساًػفس
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 َز وفزدراتاق دبل

 دالر 671

+ 

 ریال000/600/22

بلیط رفت ي بزگشت + يیشا + تزاوسفزَای فزيدگاَی + استقبال فزيدگاَی + 

+  ريس  5شب ي 4تزاوسفز ومایشگاَی + کلیٍ تزاوسفزَای جلسات + اقامت 

 مالقات ي جلسٍ در حضًرَمزاَی لیدر ي سزپزست گزيٌ در تمام مدت سفز + 

 لیمسا یرسبز تیمحًر با یکاربزد جلسٍ َمزاٌ بٍ  زانیا یاقتصاد شنیرا با

 شزکت با ٍیريس تجارت رئًس ي گمزکات ي مٍیب هیقًاو ، یپًل تزاکىش ي یمال

یريس تجار ي َا  

ٌیات اعشامی جٍت باسدیذ اس 

  ومایشگاي صىایع غذایی رَطیً 

 □ جلظً کاربزدی با تجار رَص    B2Bشزکت در جلسٍ کاربزدی تجارت با ريسیٍ بٍ اوضمام دیدارَای  500$
 □ متزجم اختصاصی رَساوً بزای ُز روسُوزاُی هتزجن بَ طور اختصاصی  100$
 □ گشت کزَس خاًَ هسکو با کشتی یخ شکي دگشت بز روی رو 60$
 □  early check-in صبح 0099درخواست تحویل اتاق در ساعت  59$
 □ late check-out 00099درخواست تخلیَ اتاق در روس آخز در ساعت  95$

** 
 پزودفزوم0 هجوع روسی تاهیي کٌٌذگاى سًجیزٍ ُای خزدٍ فزوشاى هواد غذایی□ 
 هزکش خزیذ سًجیزٍ ُای خوردٍ فزوشاى□ 
 کٌفزاًس در هورد توسعَ باسار هواد غذایی کودکاى□ 
کٌفزاًس در هورد تولیذ، کٌتزل کیفی، صذور هجوس و تبلیغات هواد ساسگار با □ 

 هحیط سیست در باسار روسیَ 
 ار با خزدٍ فزوشاى  و تولیذ کٌٌذگاى هواد غذایی و آشاهیذًی سویٌ□ 

کىفزاوظٍای تخصصی 

 □ ومایشگاي 

 

 دالر به نرخ پکیج اضافه خواهذ شذ  975اتاق یک تخته هبلغ  اقاهت در توجه در صورت درخواست*

هسینه ها جذاگانه هتعاقبا درصورت درخواست شرکت ** در خصوص کنفرانسهای تخصصی نوایشگاه با توجه به شرح خذهات و قیوتهای هتفاوت آنها 

 کننذگاى اعالم خواهذ شذ.

 به علت چارتر بودى هتل در پکیج ارائه شذه پس از ثبت نام اهکاى لغو و کنسلی وجود نذارد***

               

     
 525-غ     

 

 

  

 

نرخ های اعالم ه لطفا هوارد هورد نظر خود را انتخاب نواییذ، بذیهی است ک .خذهات جانبی هیات تجاری به شرح ریل هیباشذ

 به هسینه دالری پکیج اضافه خواهنذ گردیذ.شذه 

 به هسینه دالری پکیج اضافه خواهنذ گردیذ:


