پکیج ّیات تجاری ٍ غرفِ زاراى ًوایشگاُ
ترصصی صازراتی جوَْری اسالهی ایراى زر ساحل عاج
 20الی  22آشرهاُ 1397

ساحل عاج  -ابیجاى

هسیریت هحترم

تارید97/06/18 :
شوارُ97-1445 :
پیَست :آرزٍی هَفقیت

ببسالم ي احتشام
بٍ استحضبس می سسبوذ ومبیشگبٌ تخصصی صبدساتی جمًُسی اسالمی ایشان دس سبحل عاب از تارید  20الی  22آشرهاُ  1397دس ابیجابن ابیتخا
تجبسی ایه کشًس بشگضاس خًاَذ شذ .ششک

بیه المللی َمبیش سبصان ایشاگبم بعىاًان بشگاضاس کىىاذٌ ومبیشاگبٌن بشوبماٍ حضاًس دس َیاب تجابسی

ومبیشگبٌ فًق سا بٍ ششح ریل حضًستبن اعالم می داسد:
تارید برگشت1397/09/23 :

-تارید رفت :هَرخ 1397/09/18

-اقاهت زر ّتل  5ستارُ ّوراُ با صبحاًٍِ ،یسا  ،بلیط رفت ٍ برگشت ٍ تراًسفر

(یک وفش دس اتبق یک تختٍ) 2950یَرٍ

(دي وفش دس اتبق یک تختٍن ّر ًفر)  2100یَرٍ

-اقاهت زر ّتل  3ستارُ ّوراُ با صبحاًٍِ ،یسا  ،بلیط رفت ٍ برگشت ٍ تراًسفر

(یک وفش دس اتبق یک تختٍ) 1980یَرٍ

(دي وفش دس اتبق یک تختٍن ّر ًفر)  1590یَرٍ

-هسارک الزم (اسکي رًگی پاسپَرت با حساقل  6هاُ اعتبار از زهاى اعسام ،یک قطعِ عکس رًگی 6*4جسیس) مذاسک می ببیستی بشای دفتش ثب

وابم ومبیشاگبٌ

بٍ آدسس ایىتشوتی  ٍ office@iran-exhibitions.org :یا شوارُ ٍاتس اپ  09011772807ارسال گرزز.


شوارُ ّای تواس زبیرذاًِ ثبت ًام ًوایشگاُ)021( 77470204 – 77426062 :

 دس صًس عذم صذيس يیضان َضیىٍ کىسلی بلیط ي یک شب سصسي َتل کسش ي مببقی مبلغ عًد دادٌ خًاَذ شذ. مسئًلی -بعذ اص ثب

کىتشل ابسپًس ببب

ممىًعی

خشي اص کشًس بٍ عُذٌ متقبضی می ببشذ ي َیچ مبلغی بعذ اص ثب

وبم عًد دادٌ وخًاَذ شذ.

وبم ي ياسیض يجٍ بٍ َیچ عىًان امکبن کىسلی ي عًد يجٍ يجًد وذاسد.

ایٌجاًب ً . . . . . . . . . . . . . . . . .وایٌسُ ًفرات اعالهی شیل هَارز فَق را بِ طَر کاهل هطالعِ ًوَزُ ٍ تاییس هی ًواین.
وبم ي وبم خبوًادگی
مُش ي امضبء.
سدیف
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وبم ي وبم خبوًادگی

شمبسٌ گزسوبمٍ

وًع َتل

اتبق یک وفشٌ

اتبق دي وفشٌ

