وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی
(سهامی خاص )

فراخوان برگزاری تور نمایشگاهی
شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی در راستای برگزاری تورهای نمایشگاهی در نظر دارد تور بازدید از نمایشگاه و
کنفرانس بين المللی الستيک و پالستيک( )9102 Kدوسلدورف آلمان را که از تاریخ  92مهر لغایت  0آبان  01( 0823الی  98اکتبر
سال  ) 9102در شهر دوسلدورف برگزار خواهد شد ،اجرا نماید .لذا از مجریان واجد شرایط ذیل جهت برگزاری این تور نمایشگاهی
دعوت به همكاری می نماید.
تذکر :این شرکت در راستای حمایت از واحدهای صنعتی جهت بازدید از این نمایشگاه ،مبلغی از هزینه های تور نمایشگاهی را صرفاً به
ازای یک نماینده از هر واحد صنعتی (به عنوان یارانه حمایتی) پس از برگزاری تور و با ارائه مستندات و فاکتور های هزینه شده،
پرداخت خواهد کرد .مجری موظف است بصورت انفرادی با متقاضيان حضور در نمایشگاه قرارداد یا تفاهم نامه منعقد نموده و هزینه-
های مربوطه را اخذ نماید.
شرایط عمومی مجریان:
-

دارای شخصيت حقوقی ثبت شده باشد.

-

ارائه رزومه مناسب جهت برگزاری تورهای نمایشگاهی در اروپا

-

دارای کادر تحصيل کرده دانشگاهی و مسلط به زبان انگليسی باشد (با ارائه مستندات).

خدمات تور :
-

اخذ ویزای شينگن از سفارت آلمان

-

بليط رفت و برگشت با هواپيما با ذکر ایرالین پروازی

-

اقامت در هتل  2ستاره به همراه صبحانه در داخل شهر کلن کشور آلمان به مدت  5شب و یک شب در هلند

-

ترانسفر نمایشگاهی به مدت دو روز

-

ترانسفر فرودگاه

-

کارت نمایشگاهی

-

بيمه مسافرتی

-

ليدر و مترجم مسلط به زبان انگليسی

شرکتهای واجد شرایط می توانند مدارك خود را به همراه قيمت پيشنهادی به ازای هر نفر در اتاق دو تخته و سينگل در پاکت سربسته
حداکثر تا مورخ  0823/12/80به دبيرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی واقع در تبریز ،خيابان آزادی ،تقاطع
گلگشت ،کوچه شفا ،اول کوچه زیبا ،پالك  2تحویل نمایند.
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