
   

 مدیریت محترم شرکت ........

  جناب آقای:

 مبلمان و دکوراسیون آلمان -کف پوشو  فرش -های نساجی بازدید ازنمایشگاهموضوع : 

 با احترام به استحضار می رساند : 

 ای ه اروپا ، تور بازدید از نمایشگاهتورنمایشگاهی موفق  200پس از برگزاری بیش از  های پانیذان گروه شرکت

 IMM- DOMOTEX – HEIMTEXTIL ی نمایشگاههای فوق در ایران و اتحادیه تولید کنندگان و انحصارآلمان را با همکاری نمایندگان

 است.صادر کنندگان مبلمان ایران و سایر تشکل های مرتبط به شرح زیر برنامه ریزی نموده 

 . ماشین آالت و ابزارهای تولید و ..... ،پرده  ،پارچه های مبلی ،شامل انواع منسوجات: فرانکفورت  Heimtextilهنمایشگا- 1

 مواد اولیه و ...... . ماشین آالت تولید، گلیم، شامل انواع فرش ماشینی و دست بافت، هانوفر:  Domotexنمایشگاه -2

 ..... . میز و صندلی و انواع لوازم دکوراسیون و، : شامل انواع مبلمان، تختخواب کلن IMMه گانمایش-3

 برنامه تورها 

تاریخ  هزینه هرنفر در اتاق دابل 

 برگشت 

 مدت تور تاریخ رفت
 

 ردیف نام نمایشگاه     
 

یورو به عالوه هزینه بلیط  690 

 هواپیما به نرخ روز

ماه از  دی 23

 فرانکفورت

دیماه  20دوشنبه 

 به فرانکفورت 

شب  3روز و  4

 )فرانکفورت (

 منسوجات

HEIMTEXTIL  

1 

هزینه بلیط  هیورو به عالو 690

 هواپیما به نرخ روز

ماه از  دی 26

 هانوفر

دیماه به  23

 هانوفر 

 کف پوش و فرش  )هانوفر(شب  3روز و  4

DOMOTEX 

2 

هزینه بلیط  یورو به عالوه 690

  هواپیما به نرخ روز

ماه از  دی 29

 کلن

دیماه به کلن 26 شب  3روز و  4   

 )کلن(

 مبلمان و دکوراسیون 

IMM 

3 

 باشد هر یک از ردیف های فوق به صورت منفرد یا ترکیبی قابل انتخاب می

ستاره با صبحانه بوفه درشهرهای  4هتل های _کارت نمایشگاه _تهیه بلیط هواپیما _خدمات اخذ ویزای شنگن از سفارت آلمان  :خدمات تور

تور _روز بازدید از هر نمایشگاه با مترجم 2 _نمایشگاه با مترو ترانسفر _ه و برگشت فرودگا ترانسفر رفت_بلیط قطار بین شهری_مورد اقامت

 بیمه مسافرتی  _لیدر مقیم آلمان در هر شهر

 از هزینه ارزی در زمان ثبت نام و تسویه پس از دریافت ویزا انجام خواهد شد %50: نحوه پرداخت 

 تخفیف منظور خواهد شد. یورو 100جهت اعضای تشکل های صنفی با ارائه معرفی نامه 

 فرم ثبت نام )حداکثر مهلت ثبت نام 20 آبان ماه می باشد(

:.......................2:............................1نام شرکت : ....................... نام و نام خانوادگی متقاضیان:   

 

فکس: ..........................   تلفن ثابت: .........................  اق )سینگل /دابل.....................نوع ات  

انتخاب: .............................ردیف         ایمیل: ........................    تلفن همراه : .......................  

 ، شرکت خدمات مسافرتی و نمایشگاهی پانیذان 11ساختمان شهرزاد، واحد  ،80پالک میدان مادر ،  بلوار میرداماد، ،آدرس: تهران

 22919743:فکس   22224749 -22919722:تلفن


