Slovenská
obchodná
a priemyselná
komora
Bratislavská regionálna komora

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na

podnikateľskú misiu do Iránu,
ktorá sa uskutoční v dňoch 23. až 30. mája 2015 na pozvanie
Teheránskej a Esfahanskej obchodnej komory
Počas misie Vám ponúkame možnosť prezentácie Vašej firmy počas plenárnych zasadnutí
s Teheránskou obchodnou a priemyselnou komorou v Teheráne a s Esfahánskou obchodnou
a priemyselnou komorou v Esfahane. V druhej časti stretnutí budú rokovania one to one
s potenciálnymi obchodnými partnermi a možnosť návštevy partnerských firiem.
Odlet na misiu je plánovaný v sobotu 23. mája z Viedne s príletom do Teheránu v ten istý deň
večer o 23.20 hod. Presun z Teheránu do Esfahanu a Shirazu bude VIP autokarom. Odlet zo
Shirazu do Viedne cez Istanbul je v sobotu 30.mája, s príletom do Viedne v ten istý deň o
18.25 hod. Doprava do Viedne a späť je individuálna. Ubytovanie s raňajkami je zabezpečené
v 5*hoteloch. V rámci programu misie je pobyt v Teheráne od 23. mája do 26. mája
a v regiónoch od 26.mája do 30.mája. Víza (business) stoja 60€ a účastníci si ich budú
vybavovať v spolupráci s komorou individuálne. Vydanie víza trvá cca 15 pracovných dní.

Predbežná cena pre účastníka, člena SOPK je 1 950 € bez DPH
Cena pre nečlena SOPK je 2 150 € bez DPH.
V cena je zahrnutá spiatočná letenka a jej poistenie, ubytovanie s raňajkami na 7 nocí, organizačné
poplatky partnerskej komore za vyhľadanie partnerov a zorganizovanie rokovaní, lokálna preprava
spoločným autokarom na presuny v Iráne a organizačné výdaje BRK SOPK.
Veríme, že využijete túto príležitosť na prezentáciu Vašej firmy s možnosťou získania nových
perspektívnych partnerov. Pokiaľ máte otázky neváhajte nás kontaktovať.
Vzhľadom na komplikované vybavovanie víz, prosíme o zaslanie záväznej prihlášky e-mailom na
adresu: vladislav.oros@sopk.sk, alebo na fax: 02/4829 1260 do 15. marca 2015.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom,
Ing. Vladislav Oros
oddelenie zahraničných vzťahov
Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
Tel. : 02 48 291 534
Mobil 0904 252 677
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Záväzná prihláška
účastníka podnikateľskej misie do Iránu
v dňoch 23. – 30.5. 2015

Názov firmy :..............................................................................................................................................
Adresa:..............................................................................http:/www.........................................................
IČO:.............................................................IČ DPH :..................................................................................
Meno účastníka/kov :
1/.......................................................................Funkcia :............................................................................
2/.......................................................................Funkcia :............................................................................
Tel.: ..................................Fax.: ...............................E-mail:......................................................................

Stručný profil firmy v ang. jazyku :
Hlavne aktivity (main activities) : napr. výroba čoho, obchodovanie, služby a pod.
.....................................................................................................................................................................
Záujem počas misie ( interests) : napr. export, import, looking for local partner, cooperation in production of
goods
.......................................................................................................................................................................
Pozn.
Veľmi vhodné je profil firmy a záujem počas misie spracovať ako samostatnú prílohu na firemnom
tlačive, ktorú bude možné zaslať v predstihu na partnerské obchodné komory, aby mohli vyhľadať
vhodných partnerov na rokovanie počas konania misie.

Predbežná cena účastníckeho poplatku:

Člen SOPK – 1 950 € bez DPH
Nečlen SOPK – 2. 150 € bez DPH

