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 ((Musikmesse آلمان نمایشگاه موسیقی فرانکفورتتور 

 (1399فروردین  16الی  13)   
/https://musik.messefrankfurt.com  

25-28 September 2019 
/https://expopharm.eu 

مهم این نمایشگاه  برگزار خواهد شد.  ، در شهر فرانکفورت آلمان2020 لیآور 4تا  1از چهارشنبه تا شنبه،  Musikmesse چهلمین نمایشگاه

 ترین محل گردهمایی بخش های مختلف موسیقی در جهان است. 

در این نمایشگاه طیف کاملی از محصوالت و تمام موارد مورد نیاز برای ساخت موسیقی ارائه می شود. تولید کنندگان از سراسر جهان بخش 

کتریکی، باس، ادوات بادی از جنس فلز برنج و شامل سازهای سنتی و کالسیک، گیتار آکوستیک یا ال ،کاملی از محصوالت ساخت موسیقی

رکت چوب، سازهای کوبه ای و کلیدی، تجهیزات الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار های کامپیوتری را ارائه می دهند. عالوه بر این، انواع ش

یقی فرانکفورت عرضه می کنند. این های چاپ و نشر مهم، از موسیقی کالسیک تا جاز، راک و پاپ، محصوالت خود را در نمایشگاه موس

نمایشگاه فرصت آزمودن محصوالت جدید، دیدار با هنرمندان معروف و شنیدن صدای آن ها در کارگاه ها و نمایش محصوالت، حضور در 

بسیاری برای بازدید  دگان می دهد. رویدادهاینکنسرت های متعدد، جلسات گرفتن امضا، رویداد ها، مراسم اهدای جوایز و غیره را به بازدید کن

کنندگان تجاری و خصوصی و همچنین خرده فروشان و توزیع کنندگان در خالل سمینارها و کارگاه ها مهیا شده است که پایه محکمی برای 

 ایجاد شبکه های منطقه ای، ملی یا بین المللی ایجاد می کند.

از  دیدار کنید. یقیصنعت موس یاز تمام بخش ها یالملل نیصان بو با متخص بازدید کنید Musikmesseاز با گشتهای طالئی پارسیان 

های . تمام بخش یابیبازارکارگزاران رسانه ها و و  یقیموسصنعت  استادانو  کنندگان و تهیه کنندگاندیناشران، تول تا ،یسازندگان لوازم جانب

 داشت. حضور خواهندفرانکفورت  Musikmesseو نوازندگان از سراسر جهان در  یقیموس

 خدمات:

 آلمان اخذ ویزای معتبر شینگن 

 ترکیشتهران  با هواپیمایی  - فرانکفورت -تهران  بلیط پرواز  

 با صبحانهنزدیک نمایشگاه ستاره تاپ  4اقامت در هتل  

 فرانکفورتاستقبال و بدرقه در  ،ترانسفر فرودگاهی 

 با لیدر مجرب فارسی زبان و با ون اختصاصی فرانکفورتیک روز گشت شهری در  

 Musikmesseروز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه  3 

 اخذ بیمه نامه مسافرتی  

 روزه( 4تا  1)  Musikmesseاخذ بلیط نمایشگاه  

 سیم کارت رایگان با شارژ اولیه 

 برنامه سفر SGLهر نفر در اتاق  DBLهر نفر در اتاق  تاریخ سفر

 1399فروردین  18الی  12
€ 1345 

 + قیمت پرواز به روز

€ 1545  

 قیمت پرواز به روز+ 
 فرانکفورتشب  6
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 مدارک مورد نیاز:
 باشد. اعتبار داشتهماه  6ید درخواستی، به مدت حداقل رواد از زمان پایان ستیگذرنامه متقاضی. گذرنامه بای 

 .پاسپورت قدیمی و کپی از شینگن های قبلی )در صورت وجود( 

  .شناسنامه متقاضی و شناسنامه همسر وی به همراه کپی 

 شده باشد.گرفته  میلیمتر که ظرف یکسال اخیر 35×45 دو قطعه عکس رنگی تمام رخ زمینه روشن بدون عینک و لبخند در ابعاد 

 ،حقوقی فیش ،کسب پروانه ،تولید جواز ، بازرگانی کارت، روزنامه رسمیکارت نظام پزشکی، پروانه طبابت، از قبیل )ارائه مدارک شغلی  

 .(ست بیمه بهمراه کپی آنلی ،دانشجویی گواهی

 .ارائه مدارک شغلی همسر ،در صورت شاغل بودن همسر 

)به انگلیسی و با مهر شعبه( و برگه تمکن مالی )به انگلیسی و با مبلغ یوروئی( از همان  ماه آخر حساب بانکی 3 پرینت گردش 

  .حساب

 ارائه سند مالکیت که بنام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد به همراه کپی آن. 

قبل از  ترک محدوده شینگنبه عنوان تعهد  میلیون تومان در وجه آژانس گشتهای طالیی پارسیان، 50 به مبلغضمانت نامه بانکی  

  .انقضای ویزا

 :قبل از عقد قرارداد باید بدانید هنکاتی ک

 دریافت میشود. مابقی هزینه پس از صدور ویزا  تسویه میگردد. مبلغ تور در زمان عقد قرارداد 50% 

 ضمانتنامه بانکی قبل از ورود مسافر به سفارت دریافت میگردد. 

 نرخ ارز، مبالغ ارزی به یورو دریافت میگردد. اتبه دلیل نوسان 

 نرخ ارز، قیمت بلیط پرواز به روز محاسبه میگردد. بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد.  اتبه دلیل نوسان 

 اهد شد.یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خو 79واریزی سفارت به مبلغ  

یورو به عهده مسافر میباشد. در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد  021هزینه بلیط نمایشگاه به مبلغ  

 روز میباشد.( 4یورو میباشد. این مبلغ برای  30)بلیط نمایشگاه روزی  شد.

، مسئولیتی متوجه آژانس قبل از حضور در سفارتدر صورت عدم صدور ویزا از جانب سفارت یا کنسل کردن قرارداد از جانب مسافر  

 میگردد. عودتتومان به مسافر  میلیون 3پس از کسر مبلغ دریافتی و هزینه  نبوده

و به صورت انفرادی و گردیده محاسبه درخواستی تور  در صورت درخواست مسافر برای تغییر تور، شامل شهر و کشورهای دیگر، هزینه 

VIP اجرا خواهد شد.یشان برا 

 .جرایم مربوطه طبق شرایط کنسلی قید شده در قرارداد اعمال خواهد گردید ،در صورت اخذ ویزا و خودداری مسافر از انجام سفر 

 میباشد. 1398ماه  بهمن 10رین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک، خآ 

 تماس حاصل فرمایند.  این آژانس با مسئولین تورهای نمایشگاهیلطفا همکاران آژانسی      
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