آذربایجان(باکو)

اعــــــــزام
هیات تجاری -بازاریابی

 52الــــی  52مهرماه 3113
(همزمان با نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان باکو)

سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی باهمکاری اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن وکشاورزی بیرجند و شرکت خدمات مسافرتی،جهانگردی عماد در نظر دارد
نسبت به اعزام هیات تخصصی تجاری و بازاریابی به کشور آذربایجان و مالقات با سفیر جمهوری اسالمی ایران در آذربایجان  ،رایزن بازرگانی ،اعضاءاتاق بازرگانی
آذربایجان وبازدید از نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اقدام نماید .لذا از کلیه تولید کنندگان ؛ صادر کنندگان و بازرگانان محترم کشور با توجه به پتانسیل های
موجود ،جهت مشارکت در این هیات دعوت به عمل می آید.

با مجوز اولیه از سازمان توسعه تجارت ایران ؛ پرداخت یارانه

هزینه مشارکت 71/000/000 :ریال

درصورت تامین اعتبار و تایید سازمان صنعت معدن و تجارت

توجه

هزینه فوق با احتساب نرخ روز دالر قابل تغییر می باشد و در صورت تغییر نرخ بلیط تا تاریخ فوق ما به التفاوت آن با قیمت داده
شده اعالم ودریافت می گردد.

خدمات شامل :ویزا  -بلیط رفت و برگشت  -اقامت در هتل 4ستاره با کلیه امکانات رفاهی( صبحانه ،نهار،شام)– راهنمای همراه گروه  -ترانسفر فرودگاهی-
ترانسفر در روز بازدید از نمایشگاه و مالقات های تجاری – چاپ کتابچه اعضای هیات تجاری

مدارک :اصل گذرنامه با  6ماه اعتبار ازتاریخ پرواز 2 +قطعه عکس  3 * 4رنگی تمام رخ  +فرم تکمیل شده  +کپی فیش واریزی +کپی کارت ملی
نام شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

نام و نام خانوادگی شرکت کننده/شرکت کنندگان در هیات تجاری:

سمت شرکت کننده/شرکت کنندگان:

آدرس:
پست الکترونیکی :
تلفن همراه:

تلفن ثابت  /نمابر:
بدینوسیله این شرکت تقاضای حضور در هیات تجاری را داشته و مبلغ

 71/000/000ریال طی فیش نقدی شماره  ....................مورخ /

 7317 /به

حساب جاری  0701722267002بانک ملی شعبه مدرس بیرجند به نام اتاق مشترک بازرگانی بیرجند واریز و تصویر اعالمیه بانکی مربوطه به همراه سایر
مدارک ضمیمه می باشدکه به شماره  0267-2237444فکس ویابه پست الکترونیک اتاق بازرگانی ارسال می گردد.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

مهلت ثبت نام و تکمیل مدارک )1031/6/03 ( :
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 0267-2236147-2سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی (آقایان آریانفر  -بهشتی ) ویا  0267-2221027اتاق
بازرگانی ،صنایع  ،معادن وکشاورزی بیرجند(آقای آرزومندان) تماس حاصل فرمایید.

)ایمیل اتاق بازرگانی(admin@biccim.org:

