
  

    

 

 

 

 

   : تعرفه ارائه خدمات جانبی در نمایشگاه

                               

                                                                                                                                                                                                     

 م خواهد شدمتعاقباً اعال ( هزینه  بلیط)  1بند در قیمت  هرگونه افرایش  یا کاهش 

  تماس حاصل فرمایید   300-00322033جهت هماهنگی با شماره. 

  

 تومان4.500.00 به همراه ویزا ( پنج شنبهروزهای )  آسمان(  مشهد  -دوشنبه–مشهد)بلیط رفت و برگشت  1

 دالر 150شبی  (با صبحانه  همراه)در اتاق یک تخته  (ستاره 5  )شرایتون اقامت در هتل  2

 دالر 120شبی برای هر نفر   (همراه با صبحانه )تخته  کیدر اتاق ( ستاره 5)   تونیاقامت در هتل شرا 3

 دالر120شبی   (با صبحانه ) ستاره استقالل در اتاق یک تخته  4اقامت در هتل  4

 دالر 00شبی  برای هرنفر (با صبحانه ) ستاره  استقالل  در اتاق دو تخته    4اقامت در هتل  5

 دالر 50شبی  آپارتمان اقامت در  6

 دالر 350 (از فرودگاه تا فرودگاه ) روز  7بمدت  19تا  0دستگاه اتومبیل با راننده در اختیار از ساعت  یک 7

0 
 17تا  9ساعتاز  در طول مدت برگزاری نمایشگاهارائه خدمات  و غرفهدر پذیراییجهت  مرد یا زن یک نفر 

  17تا  9از ساعت شگاهینما یدر طول مدت برگزاردر غرفه  ارائه خدمات جهت مترجم نفر کی

          دالر 10روزانه 

 دالر20روزانه 

 دالر  9هرمتر اپ بنــــر تبلیغــــاتیچــــ 9

10 
به زبانهای روسی، (15×  21دولت )طراحی و چاپ بروشور اختصاصی برای مشارکت کنندگان چهارصفحه 

 ( نسخه 2000)تیراژ با انگلیسی یا فارسی 
 دالر120

11 
همراه با  اجیکیساخت تیزر تلویزیونی بصورت تصویری همراه با صداگذاری به دو زبان، روسی و ت

 : جمعاً                                                                  تلویزیون تاجیکستان پخش تیزر از شبکه ملیدقیقه15
 دالر0111

دالر01    :هر دقیقه                                                   تلویزیون تاجیکستان پخش تیزر از شبکه ملیهزینه  12  

 دالر 0111 اجاره بیلبورد همراه با طراحی، چاپ، نصب و نگهداری درشهر  دوشنبه برای مدت یک ماه 13

 دالر 011 و تلویزیون در غرفه در طول مدت نمایشگاه DVDاستقرار  14

 دالر 01 ت نمایشگاه برای مد( متری  1)ن اویترین پیشخو 15

 دالر70 ویترین ایستاده برای مدت نمایشگاه 16

 دالر 100هر متر مکعب  (کیلوگرم باشد 300برای بارهای حجمی که هرمتر مکعب آن کمتر از )هزینه حمل با تریلی 17

 دالر 390ر تن ه (کیلوگرم باشد 300برای بارهای وزنی که هر متر مکعب آن بیشتر از  )هزینه حمل با تریلی 10

 دالر 100مکعب مترهر (کیلوگرم باشد 300ن کمتر از آبرای بارهای حجمی که هر متر مکعب  )هزینه حمل با واگن 19

 دالر 200هر تن  (کیلوگرم باشد 300برای بارهای وزنی که هر متر مکعب آن بیشتر از )هزینه حمل با واگن 20


