
 

  
بین الملل اتاق بازرگانی خرمشهرد واح  

 

اتاق بازرگانی خرمشهر در نظر دارد با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری و تقویت 

به ریاست جناب آقای هانی فیصلی رئیس محترم بازاریابی  -بازار صادراتی محصوالت تولید داخل، اقدام به اعزام هیئت تجاری

 نماید.به کشور گرجستان  اولین نمایشگاه اختصاصی محصوالت و خدمات ایران ا برگزاریهمزمان ب اتاق بازرگانی خرمشهر

 نمایشگاه مذکور با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران در محل اکسپوی تفلیس برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 می باشد. 20/04/1397یل و تسلیم فرم ها و واریز وجه تکمآخرین مهلت دریافت اطالعات،است الزم به ذکر  *

                                        بدیهی است در صورت تغییر در قیمت بلیط پرواز بین المللی، هزینه های مازاد محاسبه و قابل دریافت خواهد بود.                        *

 شرایط اعزام

 زمان برگزاری
 (2018جوالی  26)  04/05/1397تاریخ رفت:        

 (2018جوالی  29)  07/05/1397تاریخ برگشت:          

 خدمات سفر

  فرودگاهی رفت و برگشت و ترانسفر شهریبلیط رفت و برگشت هواپیما با ترانسفر 

  شب 4روز و  5ستاره به همراه صبحانه در شهر تفلیس به مدت  5هتل 

 بیمه مسافرتی 

 راهنمای زبان فارسی 

 سیم کارت 

 خدمات تجاری

 مالقات با سفیر جمهوری اسالمی ایران و رایزن بازرگانی در تفلیس 

  ایران و مذاکره با مشارکت کنندگانبازدید از نمایشگاه اختصاصی محصوالت و خدمات 

  جلساتB2B با تجار و بازرگانان مرتبط 

 گشت شهری از مناطق دیدنی شهر تفلیس 

 مبلغ ثبت نام
 دالر 300تومان +  3.100.000اتاق دبل ) برای هر نفر (:         

 دالر 300تومان +  3.900.000اتاق سینگل:         

 دالر vip  :5.900.000  +300اتاق سینگل         

 نحوه ثبت نام
 بانک ملی به نام اتاق بازرگانی خرمشهر 0105519551002واریز مبلغ ثبت نام به شماره حساب  (1

 تکمیل فرم ثبت نام + فیش واریزی (2

 تحویل فرم ثبت نام به واحد بین الملل اتاق بازرگانی خرمشهر جهت نهایی کردن ثبت نام (3

گرجستانبه بازاریابی  –فراخوان اعزام هیئت تجاری   

:زمینه های فعالیت هیئت اعزامی  

پالستیک  –محصوالت صنایع شیمیایی  –شوینده و بهداشتی  –مواد غذایی  –لوازم خانگی  –کاالها و مصالح ساختمانی 

 و پتروشیمی و صنعت توریسم

 

 


