
  

 بالمعرض العربي التركي للسياحة والتسوق والصناعات اليدوية والتقليدية  استمارة حجز جناح

تركيا بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة برعاية وزارة  –تنظيم غرفة تجارة وصناعة مدينة طرابزون 

 السياحة والثقافة التركية.

 تركيا  –طرابزون – 2017سبتمبر  24الي  2017يوليو  25في الفترة من 

Form Booth Registration 

 

 No. Booth : ( ....................................................................................................)  : الجناح  رقم

 المطلوبة  مساحة الجناح

م  3x3 األدنى الحد ** 

  ومضاعفتها
:  (.................................................................................................... ) : 

Booth Size 

 

 Total Amount : ( ....................................................................................................)  : السعـــر اإلجــمالـــي 
     

  Company Name : ( ....................................................................................................)  : شركة اسم ال

 Name on Booth : ( ....................................................................................................)  :  االسم المراد على الجناح

 Activity : ( ....................................................................................................)  :  نشاط الشركة

 Tel : ( ....................................................................................................)  : بريد الكتروني 

 Fax : ( ....................................................................................................)  : وهاتف  فـــــاكــــس

  Mobile : ( ....................................................................................................)  : جـــــــــــوال
     

  Contact Person : ( ....................................................................................................)  : ول اسم المسؤ

  Job Title : ( ....................................................................................................)  : الوظــــيفـــــة

 : ( ....................................................................................................)  : التــــوقــيــــع
Signature  

 
 



 : ( ....................................................................................................)  : التاريخ المطلوب 
Date :  

 
 

 اغسطس الي 24او من  اغسطس مغادرة 24 اغسطس الي 9او من  اغسطس مغادرة / 9يوليو الي  25التاريخ المطلوب من  ***حدد

 يوما.يوم او ستون  45يوم او  30يوم او  15الفترة حدد  كل او مغادرةسبتمبر  24سبتمبر الي  8او من  سبتمبر مغادرة 8

 كاملين. يوم  15متر مربع لكل  3x3دوالر امريكي لمساحة  2200*** السعر 

 دوالر امريكي لمدة ثالثون يوما  4400*** السعر 

 يوما كاملين  45دوالر امريكي لمدة  6600*** السعر 

 ما دوالر امريكي لمدة ستون يو 8800*** السعر 

 للحاجزين لمدة شهر كامل  %10*** خصم 

 للحاجزين لمدة المعرض كاملة  %15*** خصم 

 اى خصومات خالف ما ذكر نهائيا. د*** ال يوج

 *** يضاعف السعر بمضاعفة المساحة المطلوبة.

 

واتس اب  00966541125276 ألي استفسار عاجل: التواصل مع دكتور حسام درويش األمين العام المساعد بالمنظمة العربية للسياحة

:00201223293909. 

 00905446873351لالستفسار بتركيا السيد هاكان سواش الغرفة التجارية والصناعية بمدينة طرابزون: 

التركية ببلدكم او  ةمباشرة الي طرابزون برجاء االتصال بالملحق التجاري بالقنصلي الشحن والرسوم والمساعدة عن***لالستفسار 

 بجدة -التجارية بالمملكة العربية السعودية  ةيبالملحق

جدة شارع األمير سلطان بجوار سنتر بوينت مركز السلطان  00966126106033 –او فاكس رقم -00966126106011تليفون رقم: 

 دور الميزانين.

تمود بططواب نقداً أو شيك صادر باسم المنظمة العربية للسياحة او باسم الوكيل التسوويقي المع الدفع:طريقة 

 اسم البنك: للسياحة رقم:المنظمة العربية إيداع في حساب  للسياحة أورسمي من المنظمة العربية 

  بنك ساب 

 : املنظمة العربية للسياحة اسم الحساب

 038388880001:  رقم الحساب

 SA9245000000038388880001:   رقم اآليبان

 SABBSARI:   سوفيت كود

 



بريد الكتروني الي  بإرسالواستمارة الحجز بالفاكس. وتأكيد الحجز  إرسال صورة اإليداع مع

Drhossamdarwish@gmail.com  
  

                                            :  Stampالطـــــــتـــــم: 
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