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  سمه تعالياب
  

 (MIOGE 2017)نمايشگاه مسكو   از بازديدفراخوان 
14th MOSCOW INTERNATIONAL OIL AND GAS EXHIBITION / MIOGE 2017 

27-30 June 2017 • Moscow • Crocus Expo 
 

ــدر راستاي توسعه منطقه ويژه فناوري ان  و جمهوري فناوري رياست   و پيرو هماهنگي با معاونت علمي ،  رژي خوزستان ــ
معرفي  (MIOGE 2017) اين انجمن در نظر دارد تعدادي از اعضاي خود را جهت بازديد از نمايشگاه نفت و گاز روسيه   

  نمايد.
  اند از:در اين نمايشگاه عبارتاهداف اصلي شركت 

 ويژه فناوري انرژي خوزستان هاي منطقهمعرفي توانمندي و قابليت 

 گذاريبراي مشاركت و سرمايه هاي روسيو مذاكره با شركت هاي نفت و گاز ايرانمعرفي پروژه 

 هاي حاضر در نمايشگاهآشنايي با توانمندي شركت 

 حوزه نفت و گازوردهاي فناوري آآشنايي با آخرين دست 

 هاي عالقمند به همكارينامه همكاري با شركتامضاء تفاهم  
  شرايط همراهي در اين بازديد به شرح زير است:

  ماه اعتبار 6ارائه پاسپورت داراي حداقل  .1
   )ميليون تومان برآورد شده 7حدود (براي هر يك از همراهان هزينه سفر تقبل  .2
 تقبل سهم هر شركت از هزينه كل پكيج تبليغاتي  .3

شگاه مذكور يك بروشور مشترك به زبان    درتوضيح اينكه   شامل دو بخش  يم كردهاي انگليسي و روسي چاپ خواه  نماي زير  كه 
 است:
  :(مشترك) انرژي خوزستان اختصاص دارد و هزينه آن     هاي منطقه ويژه فناوريكه به معرفي توانمندي بخش عمومي

 بر عهده سازمان عامل منطقه خواهد بود.
    :(ويژه) صي صا صاص دارد و  هاي همراه شركت  هر يك از هايكه به معرفي توانمندي بخش اخت (ويا غيرهمراه) اخت

  هزينه آن بر عهده شركت متقاضي تبليغات است.
  

  %كتباً به دبيرخانه انجمن اعالم فرماييد. 23/1/1396تا تاريخ خواهشمند است مراتب تمايل خود را حداكثر 
  

  علي كراني
 رئيس هيئت مديره



  المللي نفت و گاز روسيهچهاردهمين نمايشگاه بين
 

 مسكو  MIOGE 2017زمان برگزاري نمايشگاه 

  :1396تير  9تا  6از     2017جون  29تا  27از   تاريخ برگزاري 

 :1396تير  10يا  (شب) تير 9برگشت:       1396تير  5رفت:     تاريخ سفر  
 نفر 20حداقل  براي تور هايهزينه پكيج

 هواپيما بليط هزينه با شده محاسبه دالر به دبل اتاق در نفر هر براي قيمت 

 مي)و(اكون پيكاسو ويا ايرفلوت يا ،اير ايران هواپيمايي خطوط از يكي برگشت و رفت بليط 

 روسيه ويزاي 

 گروه شهري ترانسفرهاي تمامي 

 صبحانه (مسكو) با ستاره 4 هتل در اقامت 

 اوليه شارژ با كارت سيم دو دبل هراتاق 

 خميني امام فرودگاه به منزل از ترانسفر هزينه پرداخت 

 وعده نفر (هر هر براي آن كه هزينه باشدمي مقدور اسالمي صورتبه گروه براي شام و نهار هايوعده تهيه امكان تمايل صورت در 

  .گردد اضافه ارزي به مبلغ درخواست صورت در بايستيمي كه باشدمي يورو 21غذايي) 
 نمايشگاهي زمانبندي به توجه با شهري گردش و بازديدها 

 باشدگروه مي با ديده آموزش و ليدري مجوز داراي و زبان فارسي محلي راهنماي تور زمان كل در. 

 سفر كمتر شود)  هزينه كه هستيم برآورد شده است. (در تالش ميليون ريال 11دالر +  1600حاضر هزينه هر نفر  حال در 

  امكان اخذ تخفيفات بيشتري وجود دارد.نماييد، تر پرداخت سريعرا و هزينه مربوطه نموده در صورتي كه پاسپورت خود را ارائه  

  مترمربع است. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري (ستاد نفت و  98(شكل زير) و  14مكان و متراژ پيشنهاد شده در سالن
 اجاره غرفه را تقبل خواهد نمود:درصد از هزينه مربوط به  80تا  70گاز) 

o :يورو 450  هزينه هر مترمربع غرفه 

o :يورو 150    هزينه غرفه آرايي 

o :يورو 80  هزينه پذيرايي بازديدكنندگان  
  

  14سالن 

  
  

  

 غرفه مورد نظر

  شركت ملي
 گاز ايران

  شركت ملي
  ايران نفت

  يك از همراهانهر هزينه سفر براي 
  ميليون تومان 7حدود 

 گردد برآورد مي
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