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 فرا خوان اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان

    1401مهرماه  7الی  3بازاریابی به کشور عمان  -تجاری اعزام هیئت   

 (  هدف از اعزام هیئت  :1

مطالعه بازار و امکان سنجی جهت توسعه صادرات غیر نفتی و مبادالت تجاری فی مابین با  -
 کشور عمان و ایران 

در محل  1401شهریور  7برگزاری سمینار آشنایی با فرصت های تجاری ایران و عمان در تاریخ  -
 1230الی  9سالن اجتماعات اتاق سمنان از ساعت 

  :  ( نشستها ومالقاتهای رسمی 2
  از تاریخ  2022بازدید از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و هتلداری عمان

 در مرکز دائمی نمایشگاههای بین المللی عمان در مسقط  1401 مهر ماه 6لغایت  4
  مالقات با مقامات سفارت جمهوری اسالمی ایران در عمان 
  مالقات با اعضاي محترم اتاق بازرگاني عمان و مذاکرات 
  بازدید از مراکز صنعتی و تجاری 

 ( مدارک الزم : 4

  ماه اعتبار 6اصل و کپی از پاسپورت با حد اقل 
  3×  4قطعه عکس رنگی تمام رخ  سه    
  ، تکمیل فرم اطالعاتی )جهت درج در آلبومCD  و ارسال به سففارت جاااا در عمفان   و اعفالم

 آمادگی حضور در هیئت اعزامی
  شرایط اعزام : هتل ، بلیط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی، پکیچ هیئت، ترانسفر فرودگفاهی

 و داخل شهری 
 /هر نفر   سینگلریال هزینه پکیچ )اتاق  000/500/8دالر +  500  1
 ریال هزینه پکیچ )اتاق دبل/هر نفر 000/500/8دالر+ 400  2
 هزینه بلیط رفت و برگشت متعاقبًا اعالم میشود   3

بانف   542662IR800120 0000 00008869 شفباشفماره  8869542662لطفا وجه را به شفماره حسفا 
و یفا  02333464500شفماره نمفابر نی سفمنان واریفز و تیفویر ففی  را ق بازرگفاملت بفه نفام اتفا

 نمائید  ارسال 9226752025واتساپ
  22/06/1401 هسه شنبحداکثر مهلت ثبت نام : تا پایان وقت اداری روز 
  تماس حاصل نمائید  02331651205ساعت اداری با شماره جهت دریافت اطالعات بیشتر  در 

 اینجانب/اینجانبان                                                                سمت                             شرکت

 زمینه فعالیت                                              آمادگی خود را جهت شرکت در این هیات اعالم میدارما

 آدرس :

 تلفن همراه :                                                                             تلفن شرکت :             

 
 مهر، امضاء و تاریخ
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