شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری آسیا پروازمشرق زمین

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی بیرجند

اعزام هیات تجاری
امارات متحده عربی (بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی Gulfoodدبی) 5102
اتاق بازرگانی  ،صنایع ،معادن وکشاورزی بیرجند با همکاری شرکت آسیا پرواز مشرق زمین در نظر دارد نسبت به اعزام هیات تجاری و بازاریاابی باه کشا ر اماارات
متحده عربی(دبی) جهت بازدید از نمایشگاه صنایع غذایی گلف د دبی 5102اقدام نماید .از کلیه فعاالن محترم اقتصادی  ،با ت جه باه پتانسایه هاای م جا د جهات
مشارکت در این هیات دع ت به عمه می آید.

هزینه مشارکت00021111 :ریال

تاریخ اعزام هیات 00 :لغایت 55بهمن ماه 0000
0شب و  4روز

باعنایت به محاسبه قیمت ها براساس نرخ درهم روز ،در ص رت تغییر نرخ بلیط ه اپیما و ارز تا تاریخ اعزام ،مابه التفاوت آن با قیمت داده شده اعالم می گردد.
بات جه به اختصاصی ب دن ت رو گارانتی هته وبلیط  ،درص رت کنسلی مبلغ ثبت نام مسترد نمی گردد
ت جه

اتاق بازرگانی بیرجند در خص ص عدم صدور ویزای متقاضی  ،هیچ مسئ لیتی نخ اهد داشت
اتاق بازرگانی بیرجند درص رت بروز هرگ نه مشکه خارج از شئ نات اسالمی ت سط متقاضی  ،هیچ مسئ لیتی نخ اهد داشت

خدمات شامه :ویزا  -بلیط رفت و برگشت باه اپیمائی ماهان یا فالی دبی -بیمه مسافرتی -اقامت در هته  4ستاره ( صابحانه و نهاار)– راهنماای هماراه گاروه -

ترانسفر فرودگاهی -ترانسفر در روز بازدید از نمایشگاه -بلیط ورودی نمایشگاه
مدارک م رد نیاز :اصه گذرنامه با  7ماه اعتبار از تاریخ پرواز  5 +قطعه عکس رنگی تمام رخ +فرم تکمیه شده
نام و نام خان ادگی متقاضی:
تلفن  /نمابر:

تلفن همراه:
آدرس پستی:
پست الکترونیکی :

بدین سیله اینجانب تقاضای حض ر در هیات تجاری را داشته و مبلغ 00021111ریال را به حساب جاری سیبا  1017025517115شعبه ملی مدرس بیرجند به ناام
اتاق بازرگانی مشترک (شعبه بیرجند) واریز که اصه رسید بانکی به همراه سایر مدارک مرب طه ارسال می گردد.
تاریخ و امضاء:

نام و نام خان ادگی:

آخرین مهلت تکمیل مدارک وواریز مبلغ ثبت نام 0131/01/72 :
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  121-05411200-4اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن وکشاورزی بیرجند (آقای آرزومندان) ویا 12105500101-0
شرکت آسیا پرواز (آقای کاشانی) تماس حاصه فرمایید.
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