
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

     

  

 :جهت مشارکت کنندگان خدمات

         + صبحانه            )یک نفر در یک اتاق دو تخته بطور مشترک( اتاق دابل در جهت یک نفررزرو  هتل  -الف
       راهنما و تور لیدر  -ز                             اخذ ویزا    -و                عوارض ورود به ترکمنستان -ج -ب

 وعده غذا در طول سفر 3و پذیرایي  به همراه تور لیدر آوازا نقاط دیدني شهر  و مراکز تجاریترانسفر بازدید از  -ز

 

 ریال 0007770777+     یورو097یک اتاق دو تخته بطور مشترک)دابل(   در هزینه برای یک نفر 

 ( لغ مبباشند می بالعکسسپس ترانسفر زمینی مشهد عشق آباد و پرواز عشق آباد به آوازا و و مشهد  –افرادی که مایل به حضور در پرواز تهران

 ریال به پکیج فوق اضافه می گردد.(0007770777

 یورو  0707  سینگلیک اتاق  در هزینه برای یک نفر 
 

یک شب بابت کنسلي روز کاری قبل از پرواز  الف( 41 تا از زمان شروع فعالیت اعزام هیات، نصراف کتبي شرکت کننده از مشارکتدر صورت ا: 0تبصره 

را به مجری مي پردازد، زمان کمتر  و هزینه البوم هیات بابت کنسلي ویزا ، ترانسفر % 411) به جز بلیط های چارتر(      ج( ب( کنسلي بلیط هواپیمایي  هتل  

  .(ي شودپیمایي مشخص مانین خطوط هواطبق قو یط هواپیما که پس از کسر جریمه،. ) بجز مبلغ تهیه بلوجوه دریافتي مسترد نخواهد گردید روز کاری 41از 

برای متقاضي منوط به احراز کلیه شرایط بوده و مجری در صدور ویزا و یا رد آن هیچگونه  ترکمنستانمقررات صدور ویزا از طرف سفارت کشور : 0تبصره 

اداره کنسولي وزارت امور خارجه  یادداشتفقط با مساعدت سازمان توسعه تجارت ایران و اخذ  از سفارت ترکمنستان ویزابررسي صدور ) دخالتي ندارد.

 میسر مي باشد(

وتنامه، هزینه دعهزینه غرفه،  ،و از مبالغ دریافتي مسئولیتي نداردهیچگونه  در خصوص تاخیر و یا عدم صدور روادید از سوی سفارت این شرکت:   3تبصره 

  باشد.و آلبوم غیرقابل عودت ميیک شب کنسلي هتل، هزینه ترانسفر 

کپی از  -3  دو قطعه عکس رنگی  -0ماه از زمان اعزام  (  0اصل گذرنامه )اعتبار ارسال درخواست کتبی  جهت رزرو هتل و اتاق  بهمراه   -0:  مدارک مورد نیاز  

 (باشدمی 99ماه تیر 00 تاریخ تحویل اصل پاسپورت) ***   تهیه فرم مشخصات تجاری-4صفحات اول و  انقضاء پاسپورت    

 تماس حاصل فرمایید       44730040و 0هایکسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنخواهشمند است جهت 

 محل مهر و امضاء مشارکت کننده                                                                                                                                                                                               

اولین همایش و نمایشگاه بین المللیپاویون جمهوری اسالمی ایران در   

فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر   

آوازا -ترکمنستان  99مردادماه   03الی  09  

  Turkmenistan- Awaza (10 - 14 Aug, 2019) 

 روز( 0شب و  4) برنامه های هیات 

 در آوازا کشورهای ساحلي خزرپاویون ایران در اولین نمایشگاه بین المللي فناوری های نوین  بازدید از-4

 آوازا بازدید از مراکز تجاری شهر  -2  

 تسهیالت: 

 مترجمین جهت مذاکرات و نظارت بر قراردادهای تجاری   –الف 
                              ی گروهيها، دیدار و مالقاتگروهي های تخصصيترانسفر جهت نشست – ب

 کارت سینه    -تهیه آلبوم هیات تجاری  –ج

 پرچم سینه -برنامه سفر  –قوانین سفر -اطالعات پرواز –بسته تجاری شامل: اطالعات اقتصادی، تجاری و جغرافیایي کشور مقصد -د



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 پاویون جمهوری اسالمی ایران در اولین همایش و نمایشگاه بین المللی

فنآوری های نوین کشورهای ساحلی خزر   

آوازا -ترکمنستان  99مردادماه   03الی  09  

  Turkmenistan- Awaza (10 - 14 Aug, 2019) 

 :خانوادگينام  و  ( نام4
 

1) NAME& SURNAME : 
 

 :COMPANY (2 :شرکت -2
 

 ( تاریخ تولد :3
 :( محل تولد1

3) DATE OF BIRTH: 
4) PLACE OF BIRTH: 

 : DATE & PLACE OF ISSUE (5 :صدور محل( تاریخ و 5
 

 :EXPIRATION  DATE (6 انقضا :( تاریخ 6

 :POSITION (7 :سمت (7

 ( ایمیل :8
   وب سایت:

8):E-MAIL: 
WEB SITE: 

  :( تلفن9
 :فاکس

9) TEL : 

 FAX: 

  (  تولیدات زمینه فعالیت :41
  

10) FIELD OF ACTIVITY: 
 

 :Certificates (11 (گواهینامه های اخذ شده:  44
 

MANAGING DIRECTOR (12 ( نام مدیر عامل :42  :   

 ( تلفن و ادرس محل کار:43
 

13)work of place Tel & Address: 

 ( تلفن و ادرس محل سکونت:41
 

14) Résidence Tel & Address: 

 

و یا بانک  4340400400ضروری است پس از تکمیل و ارسال فرم به همراه فتوکپی پاسپورت نسبت به پرداخت هزینه مشارکت به بانک ملت شعبه بلوار فردوس به شماره  

به نام شرکت بازرگانی بین المللی پارس پگاه تجارت اقدام فرموده لطفا  نسبت به معرفی نمایندگان اعزامی  94090700907000سامان شعبه بلوار فردوس به شماره  

 44707903- 44700700- 44707907تلفکس:                های تعیین شده اقدام نمایید.قبل از انقضاء زمان

 ارسال نمائید.  ماینده های اعزامی از فرم مربوط تهیه و پس از تکمیلبه تعداد ن  ، مالحظهپس از  لطفا ٭٭٭توجه توجه  

 کننده محل مهر و امضاء مشارکت                                                                                                                                                                         


