تور نمایشگاه بین المللی تجهیزات ساختمانی بائوتک 2020
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برلین  -آلمان
( 29بهمن الی  02اسفند )1398
18-21 Feb. 2020
www.bautec.com

تاریخ سفر
 28بهمن الی  03اسفندماه 1398

هر نفر در اتاق DBL

هر نفر در اتاق SGL

1030 €

1190 €

 +قیمت پرواز به روز

 +قیمت پرواز به روز

برنامه سفر
 5شب برلین

نمایشگاه بائوتک یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت حمل و نقل در آلمان و بزرگترین نمایشگاه بین المللی در زمینه ساخت و ساز و فن آوری
تکنولوژی محسوب میشود که هر  2سال یک بار در شهر برلین آلمان برگزار میشود .نوزدهمین نمایشگاه بائوتیک آلمان تاریخ  18الی 21
فوریه  2020به وقوع خواهد پیوست.
تمرکز عالقه مندی بازدید کننده ها به مفهوم صرفه جویی در انرژی بوده ،که معماری و نمای بیرونی ساختمان را با مهندسی سیستم های
هوشمند ،راه حل های پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی ،اقدامات حفاظت از آب و استفاده درست از مصالح ساختمانی و روش های پیشرفته
هنری ،ادغام می کند.
بیشترین تقاضا برای ساخت و ساز به طور عمده از طرف بخش خصوصی ،دولتی و مسکن ناشی می شود ،که باعث شده قوانین سخت تری وضع
شود .با توجه به اجرای راه حل های پایدار و کارآمد و صرفه جویی در انرژی ،این روند حتی موجب تقاضای بیشتر نیز شده است .پیامدهای این
روند مثبت در بائوتک مشهود بوده ،که بار دیگر نقش خود را به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای صنعت ساخت و ساز در اروپا ثابت کرده
است.
برای غرفه داران و بازدید کنندگان ،مزایای منحصر به فرد بائوتک ،در ترکیب همه جانبه محصوالت و خدمات ،یک برنامه جامع از کنفرانس ها
و کنگره های متمرکز بر موضوع و طیف گسترده ای از اطالعات مربوط به این صنعت به روز گنجانده می شود.

طیف محصوالت بائوتک آلمان
سیستمهای بیرونی
مواد شیمیایی ساختمانی و عاملهای محافظت
ماشینآالت ساختمانی  /تجهیزات ساخت و ساز /سیستمهای دسترسی باالبر
مواد ساختمانی
حفاظت در برابر آتش
پشتبامها
مواد عایق
خدمات
تجهیزات و تکنولوژی الکترونیکی
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نقاشی و الکهای (ساختمانی)
ساخت و ساز نمای خارجی
پنجرهها  /درها  /دربهای ورودی
ساختمانهای پیش ساخته  /ساخت و سازهای سریالی
سیستمهای گرمایشی  /دودکشها
ساخت و سازهای چوبی
ساخت و سازهای داخلی و گچ بریهای ساختمانی
کنترل محیط زیست و سیستمهای تهویه
ساخت و ساز قالبهای ساختمانی
سیستمهای بهداشتی
نرمافزارهای مربوطه
سیستمهای خورشیدی
سیستمهای شهری
انجمنها و مشاورههای ساختمانی
وسایل  /ماشینآالت  /سیستمها

افراد عالقهمند به بائوتک آلمان
معماران
صاحبان ساختمان
تاجران
پیشهوران
تولیدکنندگان
بخشهای صنعتی
مهندسان
تصمیمگیرندگان در زمینه محیط زیست
معماران چشماندازهای بیرونی و شهری
برنامه ریزان و نقشهکشهای شهری و کشوری
آموزش و توسعه دهندگان
برنامهریزها و نقشهکشها
فعاالن در بخش مسکن
صنعت امالک و مستقالت
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خدمات:
اخذ ویزای معتبر شینگن آلمان
بلیط پرواز تهران  -برلین  -تهران با هواپیمایی ترکیش
اقامت در هتل  4ستاره تاپ نزدیک نمایشگاه با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی ،استقبال و بدرقه در برلین
یک روز گشت شهری در برلین با لیدر مجرب فارسی زبان و با ون اختصاصی
 3روز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه بائوتک
اخذ بیمه نامه مسافرتی
اخذ بلیط نمایشگاه بائوتک
سیم کارت رایگان با شارژ اولیه

مدارک مورد نیاز:
گذرنامه متقاضی .گذرنامه بایستی از زمان پایان روادید درخواستی ،به مدت حداقل  6ماه اعتبار داشته 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 برگه تمکن مالی (به انگلیسی و با مبلغ یوروئی) از همان
حساب.
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.

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 میگردد .بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد.
واریزی سفارت به مبلغ  79یورو به عهده مسافر میباشد .در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت ،این مبلغ سوخت خواهد شد.
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هزینه بلیط نمایشگاه به مبلغ  100یورو به عهده مسافر میباشد .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 عودت 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 25 ،آذر ماه  1398میباشد.
همکاران آژانسی لطفا با مسئولین تورهای نمایشگاهی این آژانس تماس حاصل فرمایند.
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