لیست خدمات دفتر نمایشگاهی تاپ
 .1برنامه ریزی تورهای نمایشگاهی /تجاری /آموزشی /پزشکی /دندانپزشکی  /ورزشی و توریستی
 .2رزرو هتل /آپارتمان /ویال و پانسیون برای هر سلیقه و بودجه در سراسر اروپا
 .3ارسال تائیدیه هتل /دعوت نامه از طرف نمایشگاهها و موسسات آموزشی و فرهنگی و ورزشی
 .4ترانسفرهای فرودگاهی /شهری /بین شهری و کشوری با اتوموبیل و اتوبوسهای اختصاصی
 .5تهیه بلیط قطارهای سریع السیر و پروازهای داخل اروپا
 .6مترجم متخصص برای همراهی گروهی و یا تک نفری در نمایشگاهها برای معرفی نوآوریها و عقد قراردادها
 .7مدیریت تور از بدو ورود مسافران در فرودگاههای اروپا تا اتمام سفر و بدرقه آنان در فرودگاه جهت بازگشت به ایران
 .8همکاری در راستای یافتن شرکتهای تجاری جهت اخذ الیسنس /نمایندگی تولیدکنندگان اروپائی
 .9کمک رسانی به شرکتهای تولیدی ایران برای معرفی کاالی خود در سطح اروپا
 .11برنامه ریزی تورهای تفریحی در ادامه بازدید از نمایشگاهها
 .11تهیه محل غرفه و دکور غرفه ها در نمایشگاهها
 .12تهیه کارت ورودی نمایشگاه ها در اروپا
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لیست قیمت ها و شرایط پرداخت

 .1برنامه ریزی تورهای نمایشگاهی /تجاری /آموزشی /پزشکی /دندانپزشکی  /ورزشی و توریستی
خدمات
تورها به صورت پکچ ارائه میگردد
تقاضای استفاده از قسمت و یا قسمتهائی از پکچها امکان پذیر می باشد  .در این صورت قیمتها تغییر خواهد کرد.

 .2رزرو هتل /آپارتمان /ویال  /پانسیون
خدمات
رزرو هتل برای تعداد تا  8اتاق ( یک یا دوتخته) هر اتاق
رزرو گروهی بیش از  8اتاق در هتل
لغوکامل و یا قسمتی از رزروهای گروهی به علل گوناگون از جمله نگرفتن ویزا  /اتاقی ( در
صورتی که اتاقها قابل لغو بوده باشند)
توجه داشته باشید که هزینه پرداختی بابت کارمزد به هیچ وجه مسترد نمی گردد

کارمزد

60,- €
 10%از قیمت کل هتل
20,- €

 .3ارسال تائیدیه هتل /دعوت نامه از طرف نمایشگاهها و موسسات آموزشی و فرهنگی و ورزشی جهت تقاضای ویزا
خدمات
تائیدیه هتل جهت تقاضای ویزا /هر اتاق
دعوت نامه از طریق نمایشگاه ها /موسسات آموزشی و ورزشی
دعوت نامه خصوصی
ارسال تائیدیه هتل ( بیش از زمان رزرو شده) جهت تقاضای ویزا برای اقامت بیش از زمان
نمایشگاه  /نفری
هزینه پرداخت شده بدون توجه به نتیجه درخواست ویزا ،عودت داده نمی شود
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کارمزد
60,- €
100,- €
350,- €
20,- €
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 .4ترانسفرهای فرودگاهی /نمایشگاهی /شهری /بین شهری و کشوری با اتوموبیل و اتوبوسهای اختصاصی
کارمزد بین
60,00 €- 130,00 €
80,00 € -160,00 €
350,00 €- 480,00 €
300,00 €- 450,00 €
650,00 €- 800,00 €
650,00 €- 900,00 €

خدمات
ترانسفر فرودگاهی از یک تا چهار نفر با اتوموبیل خصوصی
ترانسفر فرودگاهی از چهار نفر تا هشت نفر با اتوموبیل خصوصی
ترانسفر فرودگاهی برای گروههای تا  44نفر
ترانسفر نمایشگاهی هر مسیر
یک روز کامل ( 11 -8ساعت) اتوبوس در داخل شهر
یک روز کامل ( 11 -8ساعت) اتوبوس برای حرکت بین شهرها

قیمت ترانسفرها به نسبت دوری مسافتها بین قیمتهای اعالم شده تغییر پذیر می باشد

 .5بلیط قطارهای سریع السیر و پروازهای داخل اروپا
خدمات
رزرو بلیط قطار برای یک تا ده نفر /نفری
رزرو بلیط قطار برای گروه های بیش از  11نفر /نفری

کارمزد
قیمت بلیط قطار 25 +یورو کارمزد بابت هر نفر
قیمت بلیط قطار  21 +یورو کارمزد بابت هر نفر

قیمت بلیط هواپیمار 35 +یورو کارمزد بابت هر نفر
رزرو بلیط هواپیما برای یک تا ده نفر /نفری
قیمت بلیط هواپیما  25+یورو کارمزد
رزرو بلیط هواپیما برای گروه های بیش از  11نفر /نفری
قابل توجه می باشد که قیمت بلیطهای قطار و پروارهای داخلی اروپا به نسبت فاصله زمانی تا تاریخ سفر به صورت سعودی
متغییر می باشد

 .6مترجم متخصص برای همراهی گروهی و یا تک نفری در نمایشگاهها برای معرفی نوآوریها و عقد قراردادها
خدمات
مترجم در نمایشگاه برای یک نفر /ساعتی
مترجم در نمایشگاه برای تا دو نفر /ساعتی
راهنما و مترجم برای عقد قراردادهای زیر ده هزار یورو  /ساعتی
کارشناس و مترجم برای عقد قراردادهای متفرقه بطور مثال قرارداد اخذ الیسنس و غیره طبق قرارقبلی
برای رزرو مترجم مبلغ  21یورو به عنوان پیش پرداخت و تقاضا حداقل یک روز قبل الزامی می باشد

کارمزد
25,00 €
30,00 €
40,00 €

حداقل زمان رزرو مترجم چهار ساعت می باشد

KTO 07321611014
BLZ
100 900 00
Berliner Volksbank

Tel.: +49-(0)30-30 64 99 51
Fax: +49- (0)30-30 64 99 50
Mobil: +49-(0)177 560 1199
E-Mail: Top-Messe-service.com
www.Top-Messe-Service.com

Fahimeh Roneh
Klausingring 27
13627 Berlin
Germany

 .7مدیریت تور از بدو ورود مسافران به فرودگاههای اروپا تا اتمام سفر و بدرقه آنان در فرودگاه جهت بازگشت به ایران
شامل پیشواز در فرودگاه  /در صورت لزوم انجام کارهای گمرکی  /جک این در هتل/دادن اطالعات مورد نیاز مسافران در
مورد شهر و هتل محل اقامت /همراهی و راهنمائی برای بازدید از نمایشگاه /ارائه تورهای آبشنال /جک آوت در هتل /
همراهی مسافران جهت کارهای گمرکی و بدرقه مسافران در فرودگاه جهت پرواز برگشت
خدمات
برای تعداد یک تا هشت نفر /روزی
برای تعداد از هشت تا پانزده نفر /روزی
برای تعداد تا  21نفر  /روزی
برای تعداد از  21نفر به باال

کارمزد
200,00 €
250,00 €
300,00 €
 10,- € +300,- €هر نفر /روزی

 .8همکاری در راستای یافتن شرکتهای تجاری جهت اخذ الیسنس /نمایندگی تولیدکنندگان اروپائی
فقط با برنامه ریزی و قرار قبلی
 .9کمک رسانی به شرکتهای تولیدی ایران برای معرفی کاالی خود در سطح اروپا
فقط با برنامه ریزی و قرار قبلی
.11

برنامه ریزی تورهای تفریحی بعد از بازدید از نمایشگاهها
فقط در صورت تقاضا ؛ ارائه بصورت پکچ

.11

تهیه محل غرفه و دکور غرفه ها در نمایشگاهها
فقط با برنامه ریزی و قرار قبلی

.12

تهیه کارت ورودی نمایشگاه ها در اروپا

خدمات
خریداری کارتهای ورودی نمایشگاهها
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کارمزد
قیمت کارت 10,00 € +
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