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مشاوره ، ،برگزاری نمایشگاه و سمینار

ORGANIZING OF EXHIBITION , WORK SHOP , SEMINAR

اعزا م هیئت های تجاری بازار یابی ،تجارت الکترونیکی

CHEKAD MOBTAKERAN HAM A E.M.C

شرکت مدیریت صادرات چکاد مبتکران « حاما »

سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان هرمزگان با همکاری شرکت مدیریت صادرات چکاد مبتکران حاما برگزار مینماید
اعزام هیات تجاری  -بازاریابی به کشور روسیه (مسکو  -اورلوف ) دهه سوم مهر ماه 19
 ) 9هدف از اعزام هیات  :مطالعه بازار و امکان سنجی جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مبادالت تجاری فی مابین با کشور روسیه فدراتیو
 ) 2خدمات شرکت مجری ( :تعداد نفرات  23 - 03نفر )
 بلیط هواپیما تهران – مسکو  -تهران با شرکت هواپیمایی ماهان
 ترانسفر زمینی مسکو – اورلوف – مسکو با اتوبوس VIP
 اقامت در هتل  4ستاره  +صبحانه  0 +وعده ناهار  ،طی  6شب و  7روز
 مترجم فارسی زبان و راهنما جهت همراهی هیات اعزامی و شرکت در جلسات و حضور نماینده شرکت در معیت گروه تا اتمام پروسه
 بیمه مسافری  +تهیه سیم کارت  +تهیه آلبوم هیئت  +کارت سینه  +تهیه فیلم  ،عکس و مستندات جلسات و تهیه گزارش از پروسه های اجرا شده
در سفر  +ترانسفر فرودگاهی  +ترانسفرهای شهری جهت بازدیدها و مالقاتها
مالقاتها ،جلسات  ،بازدیدها و مالقاتهای رسمی که با حمایت و هماهنگی سفارت محترم ج.ا.ا در روسیه و پیگیری این شرکت در برنامه هیات اعزامی
لحاظ گردیده است:
 مالقات با سفیر و رای زن بازرگانی محترم ج.ا.ا در مسکو
 مالقات با یکی از تشکلهای مرتیط با موضوع فعالیت اعضاء هیات اعزامی و در صورت امکان امضاء تفاهم نامه
 بازدید از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت ،تجهیزات فراورده های غذایی اگرو پرودمش کشور روسیه

AGROPRODMASH'2016
 بازدید ازبازار سنتی و مراکز تجاری و صنعتی عمومی و تخصصی مرتبط با موضوع فعالیت اعضا هیات در مسکو و اورلوف
تبصره  : 9در صورت کنسلی با اعالم کتبی انصراف توسط شرکت کنندگان به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان هرمزگان جریمه های مربوطه
طبق تعرفه های استاندارد شرکتهای هواپیمایی و هتل ها محاسبه و دریافت میگردد.
تبصره  : 2مبلغ پیشنهادی بر اساس تعرفه های نرمال شرکت هواپیمایی ماهان در سال  19محاسبه گردیده و در صورتیکه پرواز و شرکت هواپیمایی
مورد نظر بر اساس صالحدید طرفین قرارداد و یا نرخ مصوب بلیط توسط شرکت هواپیمایی تغییر نماید ،هزینه مربوطه طبق تعرفه جدید محاسبه و
از شرکت کنندگان محترم اخذ میگردد.
تبصره  : 0هرگونه ممنوعیت خروج و مشکالت مربوط به پاسپورت برعهده شرکت کننده میباشد و شرکت مجری نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.
تبصره  : 4بلیط های تهیه شده بصورت چارت ر و غیر قابل تغییر و کنسلی می باشد.
تبصره  : 9هزینه خروجی به عهده شرکت کنندگان محترم می باشد.
تبصره  : 6هزینه اعالم شده بازاء نرخ دالر  09333ریال محاسبه گردیده و در صورت افزایش قابل توجه مازاد آن از شرکت کنندگان دریافت
خواهد شد.
تبصره  : 7هزینه تهیه بلیط ورودی نمایشگاه بعهده شرکت کنندگان محترم می باشد .
مدارک الزم جهت ثبت نام  2 :قطعه عکس  0×4رنگی تمام رخ  ،ا صل پاسپورت با حداقل  7ماه اعتبار  ،فیش واریزی  ،فرم تکمیل شده مشارکت
 هزینه حضور یک نف ر در هیئت اعزامی در اتاق دو تخته به صورت مشترک  99/333/333ریال و در اتاق سینگل  69/333/333ریال میباشد که
شرکت کنندگان محترم میتوانند بصورت نقدی یا واریز به حساب جاری شرکت مجری بانک ملی  -سیبا شعبه امیر آباد  -به شماره حساب
 3933727671331یا به شماره کارت  ، 6307- 1179- 7179- 9770بنام آقای حسین عطری روزبهانی اقدام نمایند .


جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد بازار هدف و ثبت نام میتوانید با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل فرمایند :
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