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فراخوان
اعزام هیئت اقتصادی – بازاریابی به کشورهند
نیمه اول بهمن ماه 931۴
احتراماَ به استحضار می رساند طی هماهنگی انجام شده با رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایرران ررهنرد ،
اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معارن و کشاورزی استان زنجان رر نظر رارر نسبت به اعزام یک هیئت اقتصاری -بازاریابی
با هدف و اولویت شناسایی فعالیت های مشترک رر حوزه ی فناوری اطالعات  ITو برق ٬متشکل از مدیران بخر
خصوصی استان زنجان به شهررهلی و حیدرآبار اقدام نماید .

مدت سفر  ۵ :روز
خدمات سفر :ترانسفرهای فرورگاهی و شهری  ،تهیه بلیط رفت و برگشت  ،تهیره بلریط وررواز راخلری ،اخر ویرزا،
بیمه مسافری  ،هتل ونج ستاره همراه با صبحانه  ،تهیه آلبوم معرفی اعضای هیئت  ،همراهی راهنما .
برنامه های سفر  :مالقات با سفیر و رایزن محترم بازرگانی ج.ا.ایران ررهند  ،مالقات با روسای اتراق بازرگرانی و برا
تجار و بازرگانان شهر رهلی و حیدر آبار رر محل اتاق بازرگانی  ،بازرید ازبرخی شررکتهای تولیردی صرنعتی مهر
منطقه  ،بازرید از جاذبه های گررشگری شهر رهلی و حیدر آبار.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :
 -9اصرررل واسررراورت برررا اعتبرررار حرررداقل هفرررت ماهررره بررره همرررراه کاررری از تمرررام صرررفحات
 -2چهار قطعه عکس رنگی  3*4زمینه سفید  -3فی

واریزی مبلغ علی الحساب  4۴/000/000ریال به حساب جراری

 0۴0۵834434006نزر بانک ملی شعبه کوی قان قائ زنجان به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معارن و کشاورزی اسرتان
زنجان.
عالقه مندان به حضور رر هیئت م کور می توانند مراتب آمارگی خور را با تکمیل مدارک فوق و ارسال فرم ذیرل
از طریق نمابر  044۴-33483۳۳۳حداکثر تا وایان وقت اراری روزسه شنبه  44 / ۴0/ ۴۵اعالم نمایند .

شماره تماس امور بین الملل اتاق بازرگانی زنجان  044-33483۳۳0 -4مستقی 33483۳۳3

اینجانب :
تلفن :

سمت :
نمابر :

از شرکت :
زمینه فعالیت :

آمارگی خور را جهت شرکت رر هیئت م کور اعالم نموره و چنانچه به هر رلیلی سفر از سوی اینجانرب لورو
شور تمامی هزینه های کنسلی اعالمی از سوی مجری مورر تأیید میباشد.
مهر و امضاء شرکت

تلفن 66436333-4 :فاکس66436333 :
+98-2433463777

+98-2433463770
http://zccima.ir/irdirector@zccima.ir

