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  (k 2019نمایشگاه پالستیک و الستیک دوسلدورف آلمان ) تور
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16 - 23 October 2019 (24 1398 آبان 01الی  مهر) 

سال یکبار  3که هر  ،نمایشگاه بین المللی پالستیک و الستیک دوسلدورف آلمان، سر آمد همه نمایشگاه های صنعت پالستیک است

برگزار می شود، به بررسی مسائل روز  7به مدت  2019 اکتبر  23تا  16در شهر دوسلدورف آلمان برگزار میشود. این نمایشگاه که بین 

 یتخصص یدستور کار شامل بحث ها نی. ادیرا از دست نده K2019 یدادهایدر رو عتیمشااد و حفاظت از منابع میپردازد. کلیدی در اقتص

 است. زیانگ جانیه یها شیآزما نیو همچن یورزش یها تیسرگرم کننده و فعال یها یو سخنران

برگزار می شود، نشان خواهد داد که چگونه پالستیک تاثیر  "شکل پالستیک های آینده "با عنوان  K2019همایش ویژه ای که در کنار 

قابل توجهی بر آینده ما دارد و امروزه چه تحوالتی در صنعت پالستیک صورت گرفته. همچنین این نمایشگاه به کشف جنبه های اقتصادی 

به طور  یاقتصاد تیموفق نده،یدر آ .حل هایی برای این مبحث میپردازد ارائه ی راه و زیست محیطی پالستیک و مشکالت مربوط به آن و

خواهند  شیهمگام با هم پ ،و خطوط توسعه محصول دیتول یندهایفرا یایبا دن تالیجید یایدن زیآم تیموفق یدر همبستگ یا ندهیفزا

کند  یم اهمو منحصر به فرد فر یو تنوع را  در سطح جهان تیفیک  K2019از  یگسترده ا فیخالق است. ط شگامیپ کردیرو کی نیرفت . ا

 دهد. یم لیپلت فرم کسب و کار را تشک نیکه اساس مهم تر
 عیدر صنا ینوآور شگامانیتحوالت و پ نیآخر  ،یالملل نیب شگاهینما 3200حدود  یفعل یبا در نظر گرفتن چالش ها، K2019نمایشگاه 

غرفه دار قرار  یها شگاهیموضوعات داغ  نما انیعصر ما نه تنها در م یفعل یچالش ها دهد. یرا به شما نشان م کیو الست کیپالست

 .شوندیپوشش داده م یتیادارند، بلکه به طور جامع در برنامه حم

 !دیکنبحث K2019 نمایشگاه شرکت کنندگان و کارشناسان در گشتهای طالیی پارسیان همراه شوید و با تا با  میکن یاز شما دعوت م ما

 عاتموضو

دهد و بحث  ینشان م زیانگ جانیه یصنعت در جهان است. فرمت ها شگاهینما ژهیو شینما! دهد یرا شکل م ندهیآ ،کیپالست 

 شکل داد. کیتوان با پالست یرا م ندهیکنند که چگونه آ یم

کنند  یخود را ارائه م قاتیتحق نیآخر یدانشگاه ها، کالج ها و موسسات علم و آموزش قاتیانجمن تحق. دانشگاه علم و صنعت 

 و آماده صحبت با شما هستند.

 صنعت. نیدست اندرکاران ا نیاز بهتر ،ندهیآ موادی. و کمک هیمواد اول 

 .دهیچیپ دیتول یزنده واحدها شیجهان و نما شگامانیپ زاتیآالت و تجه نیماش 

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

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

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

  € 925  

 + قیمت پرواز به روز

€ 1230 

 + قیمت پرواز به روز

شب  5

 دوسلدورف
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و  کیپالست عیصنا یبرا یبزرگ یفرصت ها ییآب و هوا راتییتغ. شده تیتقو کیو پالست یتمام، قطعات فن مهیمحصوالت ن 

 دهد. یارائه م کیالست

 موسسات و ارائه دهندگان خدمات. ق،یعلوم، تحق یالملل نیگفت و گو با کارشناسان ب. خدمات، پژوهش و علم 

 خدمات
 آلمان اخذ ویزای معتبر شینگن 

 ترکیشتهران  با هواپیمایی  - دوسلدورف -بلیط پرواز تهران   

 با صبحانهنزدیک نمایشگاه ستاره تاپ  4اقامت در هتل  

 دوسلدورفاستقبال و بدرقه در  ،ترانسفر فرودگاهی 

 K2019روز ترانسفر رفت و برگشت برای نمایشگاه  3 

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

 اخذ بیمه نامه مسافرتی  

 K2019اخذ بلیط نمایشگاه  

 سیم کارت رایگان با شارژ اولیه 

 مدارک مورد نیاز:
 معتبر باشد.ماه  6روادید درخواستی، به مدت حداقل  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.میلیمتر که ظرف یکسال اخیر گرفته  35×45 عکس رنگی تمام رخ زمینه روشن بدون عینک و لبخند در ابعاددو قطعه  

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

 .(ه بهمراه کپی آنست بیملی ،دانشجویی گواهی ،حقوقی

 .ارائه مدارک شغلی همسر ،در صورت شاغل بودن همسر 

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

 یوروئی( 

 .آنر متقاضی باشد. به همراه کپی ارائه سند مالکیت که بنام متقاضی و یا همس 

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

 .از انقضای ویزا
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:قبل از عقد قرارداد باید بدانید هنکاتی ک  

 میگردد. دریافت میشود. مابقی هزینه پس از صدور ویزا  تسویه 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.به دلیل نوسانات  

 . بلیط پرواز پس از صدور ویزا خریداری میگردد. خواهد شد نرخ ارز، قیمت بلیط پرواز به روز محاسبهبه دلیل نوسانات  

 در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد شد. بوده ویورو به عهده مسافر  79واریزی سفارت به مبلغ  

در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت، این مبلغ سوخت خواهد  بوده ویورو به عهده مسافر  011هزینه بلیط نمایشگاه به مبلغ  

 شد.

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

 میگردد. مستردتومان به مسافر میلیون  3پس از کسر مبلغ  دریافتی و هزینه  بودهن

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

 اجرا خواهد شد.یشان برا VIP و

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

 میباشد. 1398ماه  مرداد 24خرین مهلت ثبت نام و تحویل مدارک آ 

 تماس حاصل فرمایند.  این آژانس همکاران آژانسی لطفا با مسئولین تورهای نمایشگاهی 
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