
                
 
 
 

 

 
 

 

  

 مدير بازرگانی   /ر عامل يقابل توجه: مد
 

مالقات تجاری  در شركتجهت   ،ع و بازرگانان عالقمنديی سفارت كره جنوبی از صاحبان صناله بخش بازرگانينوسيبداحتراماً، 

Ulsan Export Plaza 2019 آورد. ی دعوت به عمل م اولسان، شهر در كشور كره جنوبی  
 

     1398 تير 24 شنبهدو :آخرين مهلت ثبت نام 
 

 : نفر 1( هر شركت مجری )بعد از تاييديه تسهيالت ويژه

 3 كره جنوبی ولسانا شب هتل رايگان در شهر 

  دالر( 1600كره )اينچئون( ، تا سقف -ايران)بليط پرواز دوطرفه  هواپيما اكونومی از هزينه بليط درصد 100پرداخت 

 شاتل رايگان از فرودگاه محلی به هتل 

  بازديد از شركت های منتخب در روزگشت منطقه صنعتی اولسان و يا 
 

در صورت تمايل صدور دعوت نامه( انجام خواهد شد. هماهنگی های الزم توسط اين بخش )شايان ذكر است جهت اخذ ويزا  .1

نمائيد، ضمناً   ارسال saeedeh@kotra.irايميل  به و يا فاكس 26206689به شماره  به ثبت نام فرم پيوست را تكميل و

 .تماس حاصل فرماييد كانلو چقو خانمجهت كسب اطالعات بيشتر با 

 می باشد.توسط مجری برنامه اولويت با افرادی است كه زودتر ثبت نام می نمايند و منوط به تاييد نهايی درخواست  .2

 لطفاً فرم را كامل و خوانا به زبان انگليسی تكميل نماييد. ضمناً امكان لغو پس از تاييد قطعی وجود ندارد. .3
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Mr. Kim, Tae Hyung 

Commercial Attaché 

Embassy of the Republic of Korea 
 
 

  6طبقه  18پالک  محموديه، خيابان جيم )ج(، –بخش بازرگانی سفارت كره جنوبی 

 saeedeh@kotra.ir ايميل:       26206689فاكس         26206648تلفن :  

Ulsan Export Plaza 2019 Name of Event  رويدادنام  

Lotte Hotel ULSAN, Ulsan, Republic of Korea Event Place and Venue محل نمايشگاه 

September 26 (Thu.) - 28 (Sat.), 2019 

رويدادزمان برگزاری   Event Period 1398 مهر  6الی  4  

Event Sector              يدادروبخش های  

o خودروسازی و قطعات وابسته 

o كشتی سازی 

o پتروشيمی 

o ماشين آالت و قطعات صنعتی 

o Automobile 
o Ship Building 
o Petrochemical 
o Parts and Machinery 
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Embassy of the Republic of Korea 

  
 

No. 18, Jim Street, Mahmoodiye, Tehran, Iran 
Tel :  (98–21) 2620–6711   
Fax : (98–21) 2620–6698  
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