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تاریخ سفر

هر نفر در اتاق DBL

هر نفر در اتاق SGL

برنامه سفر

 23الی  28مهرماه  15-20( 98اکتبر )2019

925 €

1230 €

 5شب

 28مهر الی  03آبان  20-25( 98اکتبر )2019

 +قیمت پرواز به روز

 +قیمت پرواز به روز

دوسلدورف

نمایشگاه بین المللی پالستیک و الستیک دوسلدورف آلمان ،سر آمد همه نمایشگاه های صنعت پالستیک است ،که هر  3سال یکبار
در شهر دوسلدورف آلمان برگزار میشود .این نمایشگاه که بین  16تا  23اکتبر  2019به مدت  7روز برگزار می شود ،به بررسی مسائل
کلیدی در اقتصاد و حفاظت از منابع میپردازد .مشایعت در رویدادهای  K2019را از دست ندهید .این دستور کار شامل بحث های تخصصی
و سخنرانی های سرگرم کننده و فعالیت های ورزشی و همچنین آزمایش های هیجان انگیز است.
همایش ویژه ای که در کنار  K2019با عنوان " شکل پالستیک های آینده" برگزار می شود ،نشان خواهد داد که چگونه پالستیک تاثیر
قابل توجهی بر آینده ما دارد و امروزه چه تحوالتی در صنعت پالستیک صورت گرفته .همچنین این نمایشگاه به کشف جنبه های اقتصادی
و زیست محیطی پالستیک و مشکالت مربوط به آن و ارائه ی راه حل هایی برای این مبحث میپردازد .در آینده ،موفقیت اقتصادی به طور
فزاینده ای در همبستگی موفقیت آمیز دنیای دیجیتال با دنیای فرایندهای تولید و خطوط توسعه محصول ،همگام با هم پیش خواهند
رفت  .این یک رویکرد پیشگام خالق است .طیف گسترده ای از  K2019کیفیت و تنوع را در سطح جهانی و منحصر به فرد فراهم می کند
که اساس مهم ترین پلت فرم کسب و کار را تشکیل می دهد.
نمایشگاه  ،K2019با در نظر گرفتن چالش های فعلی حدود  3200نمایشگاه بین المللی ،آخرین تحوالت و پیشگامان نوآوری در صنایع
پالستیک و الستیک را به شما نشان می دهد .چالش های فعلی عصر ما نه تنها در میان موضوعات داغ نمایشگاه های غرفه دار قرار
دارند ،بلکه به طور جامع در برنامه حمایتی پوشش داده میشوند.
ما از شما دعوت می کنیم تا با گشتهای طالیی پارسیان همراه شوید و با شرکت کنندگان و کارشناسان در نمایشگاه  K2019بحث کنید!

موضوعات
پالستیک ،آینده را شکل می دهد! نمایش ویژه نمایشگاه صنعت در جهان است .فرمت های هیجان انگیز نشان می دهد و بحث
می کنند که چگونه آینده را می توان با پالستیک شکل داد.
دانشگاه علم و صنعت .انجمن تحقیقات و آموزش دانشگاه ها ،کالج ها و موسسات علمی آخرین تحقیقات خود را ارائه می کنند
و آماده صحبت با شما هستند.
مواد اولیه و کمکی .مواد آینده ،از بهترین دست اندرکاران این صنعت.
ماشین آالت و تجهیزات پیشگامان جهان و نمایش زنده واحدهای تولید پیچیده.
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محصوالت نیمه تمام ،قطعات فنی و پالستیک تقویت شده .تغییرات آب و هوایی فرصت های بزرگی برای صنایع پالستیک و
الستیک ارائه می دهد.
خدمات ،پژوهش و علم .گفت و گو با کارشناسان بین المللی علوم ،تحقیق ،موسسات و ارائه دهندگان خدمات.

خدمات
اخذ ویزای معتبر شینگن آلمان
بلیط پرواز تهران  -دوسلدورف  -تهران با هواپیمایی ترکیش
اقامت در هتل  4ستاره تاپ نزدیک نمایشگاه با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی ،استقبال و بدرقه در دوسلدورف
 3روز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه K2019
یک روز گشت شهری در دوسلدورف با لیدر مجرب فارسی زبان و با ون اختصاصی
اخذ بیمه نامه مسافرتی
اخذ بلیط نمایشگاه K2019
سیم کارت رایگان با شارژ اولیه

مدارک مورد نیاز:
گذرنامه متقاضی .گذرنامه بایستی از زمان پایان روادید درخواستی ،به مدت حداقل  6ماه معتبر باشد.
پاسپورت قدیمی و کپی از شینگن های قبلی (در صورت وجود).
شناسنامه متقاضی و شناسنامه همسر وی به همراه کپی.
دو قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه روشن بدون عینک و لبخند در ابعاد  35×45میلیمتر که ظرف یکسال اخیر گرفته شده باشد.
ارائه مدارک شغلی (از قبیل کارت نظام پزشکی ،پروانه طبابت ،روزنامه رسمی ،کارت بازرگانی ،جواز تولید ،پروانه کسب ،فیش
حقوقی ،گواهی دانشجویی ،لیست بیمه بهمراه کپی آن).
در صورت شاغل بودن همسر ،ارائه مدارک شغلی همسر.
پرینت گردش  3ماه آخر حساب بانکی (به انگلیسی و با مهر شعبه( و یک برگ تمکن مالی )از همان حساب به انگلیسی و با مبلغ
یوروئی)
ارائه سند مالکیت که بنام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد .به همراه کپی آن.
ضمانت نامه بانکی به مبلغ  50میلیون تومان در وجه آژانس گشتهای طالیی پارسیان ،به عنوان تعهد ترک محدوده شینگن قبل
از انقضای ویزا.
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نکاتی که قبل از عقد قرارداد باید بدانید:
 50%مبلغ تور در زمان عقد قرارداد دریافت میشود .مابقی هزینه پس از صدور ویزا تسویه میگردد.
ضمانتنامه بانکی قبل از ورود مسافر به سفارت دریافت میگردد.
به دلیل نوسانات نرخ ارز ،مبالغ ارزی به یورو دریافت میگردد.
به دلیل نوسانات نرخ ارز ،قیمت بلیط پرواز به روز محاسبه خواهد شد .بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد.
واریزی سفارت به مبلغ  79یورو به عهده مسافر بوده و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت ،این مبلغ سوخت خواهد شد.
هزینه بلیط نمایشگاه به مبلغ  110یورو به عهده مسافر بوده و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت ،این مبلغ سوخت خواهد
شد.
در صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت یا کنسل کردن قرارداد از جانب مسافر قبل از حضور در سفارت ،مسئولیتی متوجه آژانس
نبوده و هزینه دریافتی پس از کسر مبلغ  3میلیون تومان به مسافر مسترد میگردد.
در صورت درخواست مسافر برای تغییر تور ،شامل شهر و کشورهای دیگر ،هزینه تور درخواستی محاسبه گردیده و به صورت انفرادی
و  VIPبرایشان اجرا خواهد شد.
در صورت اخذ ویزا و خودداری مسافر از انجام سفر ،جرایم مربوطه طبق شرایط کنسلی قید شده در قرارداد اعمال خواهد گردید.
آخرین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک  24مرداد ماه  1398میباشد.
همکاران آژانسی لطفا با مسئولین تورهای نمایشگاهی این آژانس تماس حاصل فرمایند.
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