96/9/25

96/9/500
نمایشگاه صنعت ساختمان – مواد اولیه و تکنولوژی
گرجستان -باتومی 2017
" اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن استان کرمانشاه "
معرفی  :شرکت  Business2Batumiنماینده انحصاری شرکت  ( Geonet Expoبرگزارکننده نمایشگاه های بین المللی گرجستان ) در ایران ،آمادگی خود
جهت فروش غرفه و برگزاری تور بازدید از نمایشگاه ساختمان -باتومی  2017را اعالم می نماید.
زمینه های مرتبط با نمایشگاه ساختمان باتومی 2017

پیمانکاران ساختمان و معماران مطرح صنعت ساختمان ،انبوه سازان ،آژانس های مطرح امالک ،شرکتهای آسانسور و خدمات پشتیبانی آسانسور ،طراحان
دکوراسیون داخلی ،نماسازان ،شرکت های مرتبط با ساختمان های هوشمند و تکنولوژی های مرتبط با آن ،انواع مصالح ساختمانی ،شرکتهای گرمایشی و
سرمایشی ،کلیه تولید کنندگان ابزارآالت مرتبط با ساخت و ساز ،شرکتهای مرتبط با سیستم های روشنایی و نور پردازی داخل و خارج ساختمان ،کلیه تولید
کنندگان شیرآالت ساختمانی و تاسیساتی ،کلیه تولید کنندگان محصوالت مرتبط به ساختمان ...
زمان برگزاری نمایشگاه  17 :تا  19آذر  10-8 ( 1396دسامبر ) 2017
مکان برگزاری نمایشگاه  :هتل شرایتون ( با حضور مستقیم شرکت  Business2Batumiنماینده انحصاری ثبت نام شرکت های غرفه دار ایرانی )
تور مسافرتی :

هتل

دو تخته

یک تخته

اقامت (شب)

تاریخ رفت

تاریخ برگشت

 5ستاره

2.090.000
2.250.000

2.520.000
2.750.000

4
5

 – 96/9/15چهارشنبه
 - 96/9/15چهارشنبه

 - 96/9/19یکشنبه
 – 96/9/20دوشنبه

 4ستاره

2.000.000
2.090.000

-

4
5

 – 96/9/15چهارشنبه
 - 96/9/15چهارشنبه

 - 96/9/19یکشنبه
 – 96/9/20دوشنبه

مرکز شهر

مرکز شهر

خدمات :

-

شرکت هواپیمایی (قشم ایر)
ساعت های پرواز (  17/30رفت –  20برگشت )
ترانسفر با اتوبوس از شهر تفلیس به باتومی و بالعکس ( که از خدمات پکیج می باشد ).
صبحانه – بیمه مسافرتی– لیدر و مترجم فارسی و انگلیسی زبان – سیم کارت برای هر نفر بصورت رایگان ( که تماما از خدمات پکیج می باشند ).
مترجم گرجی و فارسی زبان ،در صورت نیاز شما (با هزینه اضافه).
ارائه کاملترین اطالعات در منطقه باتومی-گرجستان در خصوص چگونگی انجام تجارت ،اقامت ،ثبت شرکت ،افتتاح حساب ،خرید خانه و ...
امکان مراجعه به ساختمان کنسولگری ایران در شهر باتومی ،در صورت نیاز شما.
امکان برگزاری جلسات با تجار خارجی منطقه (با هزینه اضافه) ،با توجه به استقرار شرکت  Business2Batumiدر شهر گرجستان.

مهلت ثبت نام  :نهایتا تا 96/9/2
***** الزم به ذکر است بعد از این تاریخ با توجه به تقارن نمایشگاه با تعطیالت رسمی ایران ،احتمال میرود که شرکت های هواپیمایی هزینه بلیط را افزایش
داده بدیهی است که متقاضیان می بایست با نرخ جدید اقدام به ثبت نام نمایند***** .
مدارک الزم  :اسکن صفحه اول پاسپورت با اعتبار  6ماه
نحوه ثبت نام  :خرید تور از آژانس مسافرتی "سالم سفر گشت" (نماینده رسمی  Business2Batumiدر تهران) www.hi2r.com – 09126645415 :
توضیحات :

-

عوارض خروج و مسئولیت وجود هرگونه مشکل در خصوص خروج از کشور ،به عهده مشارکت کننده میباشد.
حدنصاب برگزاری تور 30 ،نفر میباشد.
باتوجه به چارتر بودن تور و به علت قطعی شدن رزرو هتل و بلیط هواپیما ،در صورت انصراف ،مبلغی مسترد نخواهد شد.

