چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری ازمیر (ترکیه)
الصاق
عکس

 17الی  21بهمن ماه 1397
مسئول ثبت نام :خانم فرازسر

آخرین مهلت ثبت نام  20دی

فاکس044-32243039:

تلفن دفتر044-32238538 :
شماره موبایل09379600161 :
لطفاً مشخصات ذیل را به صورت کامل و خوانا تکمیل فرمایید.
نام شرکت..................................... :
Name of company:.....................................
نام مدیر عامل.................................... :
Managing Director:.....................................
نام نماینده تام االختیار................................................. :
Activity:.....................................
نوع فعالیت و صنعت................................. :
National ID:....................................
کدملی........................................... :
Pass No:.....................................
شماره پاسپورت ........................... :
Tell:.....................................
تلفن.............................................. :
Address:.....................................
آدرس............................................................................................. :
خدمات و برنامه های تور:
 -1بلیت رفت و برگشت هواپیما ( وان – ازمیر – وان )
 -2ترانسفر رفت و برگشت (وان)
 -3یک شب اقامت در وان به تاریخ  17بهمن
 -4ترانسفر فرودگاهی
 -5ترانسفر رفت و برگشت نمایشگاهی

-6
 -7هماهنگی و برنامه ریزی جهت بازدید از نمایشگاه
سه شب اقامت در هتل چهار ستاره تاپ با صبحانه

 -8هماهنگی جلسات تخصصی B2B
 -9هماهنگی برای دیدار با اتاق بازرگانی ازمیر
 -10هماهنگی دیدار و مذاکره با کارخانه داران و کارآفرینان
 -11اجرای برنامه های فوق العاده در صورت بودن تایم
 -12کارت ورود به نمایشگاه
 -13بیمه مسافرتی

شماره حساب جهت واریز هزینه:
مبلغ 28/000/000ریال به شماره حساب (  ) 5799731758و یا شماره کارت (  ) 6104 3376 6624 2886نزد بانک ملت
به نام خانم حوریه تقی پور دالوری
مدارک الزم  :کپی پاسپورت با  6ماه اعتبار از تاریخ مسافرت  ،یک قطعه عکس 3 × 4
تذکر مهم:
 -1اجرای تور به صورت چارتر بوده و در صورت انصراف مبلغی قابل استرداد نخواهد بود.
 -2همراه داشتن کارت ویزیت ،بروشور و کاتولوگ شرکت مربوطه الزامی می باشد.
 -3شرایط و مقررات فورس ماژور به این قرارداد حاکم می باشد.
 -4خروجی بعهده مسافر می باشد.
 -5باتوجه به نواسانات قیمتی در صورت افزایش نرخ ارز بروز محاسبه خواهد شد.
 -6مسئولیت ممنوع الخروج بودن بعهده مسافر می باشد.
 -7حرکت  17بهمن از ارومیه به طرف وان ساعت  8صیح
 -8مکان حرکت خیابان شورا – جنب آپارتمان های بانک مسکن
بدینوسیله اینجانب  ..........................مدیر عامل  /نماینده شرکت آمادگی خود را جهت حضور در تور نمایشگاه کشاورزی ازمیر اعالم می دارم.
شماره فیش واریزی ........................................
مبلغ واریزی........................................ :
محل مهر و امضا

