
 
 

 

 

 فرهیخته گرامی؛

 با سالم؛
های مد ارزی از طریق فعالیتر تومان بسیاری را به فکر کسب درآهزا ۳۰هزارتومان و ریال عمان باالی  ۱۰دالر باالی همان که مستحضرید، 

با سایر آزاد تجارت و  عربهای فعالیت در منطقه حوزه اتحادیه تجاری بین المللی در سایر کشورها مخصوصا عمان فرو برده است .یکی از راه

کشور عمان است که به واسطه آن اقامت دوساله قابل تمدید و افتتاح حساب بانکی بین المللی و معافیت حضور رسمی در بازار  کشورهای جهان

تجاری در نظر دارد گر وکار خاورمیانه به عنوان یک تسهیلرو شرکت شتاب دهنده تجارت و کسب از این .به همراه خواهد داشتمالیاتی را 

ین راهکارهای فعالیت آخردر شهر مسقط با هدف آشنایی با  ۱۳98بهمن  8تا  5را در تاریخ عمان کشور بیزینس تور سه روزه آشنایی تجاری با 

 .برگزار نمایدکار در عمان وو ایجاد کسب

 

 آنچه شما در این بیزینس تور بدست خواهید آورد

 

 

 

 

 

 

 

 1398آذر  28تا تاریخ که  نفر اول 5در این بیزینس تور، به   "شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسوده سیر"با توجه به اسپانسری 

در یکی از  سه شب و چهار روز اقامتواریزی مبلغ اولیه ثبت نام را به همراه فرم ثبت نام ارسال نمایند،  و فیش ثبت نام خود را تکمیل کنند

 گردد.ارائه می به صورت رایگانمجلل و لوکس شهر مسقط،  ستاره4 هایهتل

 

 

 ..........................................................................نام و نام خانوادگی: .

 ......................................................................................نام مجموعه: .

 .........................................................................: ........موضوع فعالیت

 ...............................................یزی: ..........شماره پیگیری فیش وار

 :                                 مهر و امضاء:تاریخ

  بازدید از مناطق توریستی )بازار سنتی مطرح، مسجد و قصر سلطان

 شهرک اقامتی توریستی موج(قابوس و 

  منتخب وعده ضیافت نهار و شام کاری در رستورانهای ۳حضور در 

  روزه کشور عمان  ۱۰اخذ ویزای توریستی 

  اخذ بیمه مسافرتی 

 مترجم انگلیسی و عربی 

 ترانسفر فرودگاهی و درون شهری 

 دریافت پرچم یادبود مراسم 

 

 با مسئولین جمهوری اسالمی ایران در مسقط و گفتگو مالقات 

  مالقات با مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی عمان 

 مالقات با مسئولین و کارشناسان وزارت صنعت و تجارت عمان 

 مالقات و گفتگو با پیمانکاران حمل و نقل دریایی 

 دیدار و گفتگو با فعاالن اقتصادی ایرانی و عمانی 

  سه جلسه مشاوره وWorkshop  تخصصی 

 فروشیفروشی و خردههای عمدهبررسی میدانی بازار 

 شهر مسقط و شناخت  و مراکز خرید هابازدید از هایپر مارکت

 های بازار مصرفی عمانژگیوی

 تست آمادگی صادرات و فعالیت بین المللی 

 دالر 970تومان +  3،000،000هزینه ثبت نام: 

ما به التفاوت استفاده از اتاق سینگل )تک نفره( برای )

 (دالر است. 220سه شب مبلغ 


