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5کنفرانس جهانی منابع انسانی پنجمین 
th

 GLOBAL HR TRENDS SUMMlT 

روزه، بهترین فرصت جهت آشنایي با تجربیات مدیران موفق برندهای طراز اول دنیا و فرآیندهای نوین یک این نشست 

اینترکانتیننتال مي باشد که در هتل آموزش و بهره وری  ،مدیریت سازماني و استخدامي ،انسانيمنابع جهاني در زمینه 

 برگزار مي شود.اسفندماه  61با برابر  8369مارچ  1تاریخ  در ،استانبول ترکیه
 

 

 

  مبلغ بلیط پرواز بین المللي به صورت علي الحساب در نظر گرفته شده است که در زمان ثبت نام نهایي و صدور

 بلیط هرگونه کاهش یا افزایش این مبلغ در قیمت های فوق قابل محاسبه خواهد بو د .

  اسفند ماه مي باشد. 63حداکثر مهلت ثبت نام 

  های هزینهنفر برآورد شده است . بدیهي است در صورت کاهش تعداد نفرات،  83الزم به ذکر است پکیج خدمات بر اساس 

 . بود خواهد دریافت قابل و محاسبه مازاد

 

 شرایط اعزام

 زمان برگزاری
 (  8369مارچ  1) 65/68/91تاریخ رفت:       

 (8369مارچ 9) 62/68/91:  تاریخ برگشت     

 

 

 خدمات سفر

 ترانسفر فرودگاهي با بلیط رفت و برگشت هواپیما  

 شب 0روز و  0صبحانه و نهار در شهر استانبول به مدت  به همراه ستاره هتل چهار 

  گشت شهری نیم روزه 

 بیمه مسافرتي  

 ترجمه هم زمان انگلیسي به فارسي 

 

 خدمات کنفرانس

 سخنراني و آلبوم عکس کنفرانسارائه پاورپوینت های 

با یکي از سخنرانان یا مدیران برگزاری رویداد ظیم قرار مشاوره رایگاننت 

 نام متقاضیانامکان برگزاری ورک شاپ تخصصي )روز دوم( در صورت تقاضا و ثبت 

 یورو 009 مبلغ ورودی کنفرانس

 مبلغ خدمات سفر
 تومان )بلیط پرواز ماهان( 6،133،333یورو)خدمات سفر(+ 635 : اتاق دبل

 )بلیط پرواز ماهان( 6،133،333یورو)خدمات سفر(+ 693 : اتاق سینگل

 

 

 نحوه ثبت نام

سهروردی به نام آقای محسن بانک ملت شعبه  0890166152واریز مبلغ ثبت نام به شماره حساب -6

 ) آژانس گردشگری آریانا مهر باران ( سلطاني

  info@danac.ir ارسال فرم ثبت نام، کپي پاسپورت و فیش واریزی به آدرس -8

 پرداخت مبلغ ثبت نام کنفرانس به صورت نقدی به شرکت داناک برای انتقال به حساب برگزار کننده.-0
 ثبت نامجهت نهایي کردن  داناک(-بین المللي متاکوگروه )38622902120-5شماره هاییکي از  تماس با -0
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