Międzynarodowa Wystawa Maszyn, Urządzeń i Składników dla
Przemysłu Spożywczego

AGROPRODMASH 2020

Zaufało nam wiele firm i korporacji. Dołącz do grona naszych stałych Klientów.

16.000 PLN

PAKIET WYJAZDOWY

MOSKWA 04.10. – 09.10.2020
Targi AGROPRODMASH to największe targi gdzie wystawcy mogą zaprezentować najnowsze technologie
dotyczące przemysłu spożywczego, szczególnie mięsnego, owocowo-warzywnego i przetwórstwa.
Tematyka wystawy obejmuje: sprzęt do uboju i podstawowej obróbki surowego mięsa, hodowlę i przetwórstwo
drobiu, sprzęt do przetwarzania owoców i warzyw, sprzęt do przetwarzania kawy, herbaty, tytoniu,
nowoczesne technologie i sprzęt do pakowania żywności i napojów, urządzenia i systemy do ważenia,
znakowanie i etykietowanie oraz produkcja pasz i zaopatrzenie w paszę.
Proponujemy Państwu pakiet świadczeń dla uczestników targów oraz osób wizytujących.
Zakwaterowanie:
Hotel ALLIANCE GREENWOOD 4*
Do dyspozycji Gości są jasne i eleganckie pokoje utrzymane w odcieniach beżu. Ich wyposażenie obejmuje
klimatyzację, telewizor z płaskim ekranem, minibar oraz sejf. Posiadają również łazienkę z kapciami, suszarką i
zestawem kosmetyków. Na terenie obiektu działa restauracja serwująca dania kuchni rosyjskiej i europejskiej.
W hotelowym barze podawane są napoje orzeźwiające, koktajle oraz przekąski. Recepcja czynna jest przez
całą dobę. Na miejscu znajduje się również bankomat. Obiekt jest oddalony o 30 minut jazdy samochodem od
moskiewskiego lotniska Szeremietiewo. Na życzenie dostępny jest transfer. Goście hotelowi mogą bezpłatnie
korzystać z WiFi. Obiekt zapewnia bezpłatny transfer do stacji metra Skhodnenskaya.
Świadczenia:
 5 noclegów w pokojach 1-osobowych lub 2-osobowych
 5 śniadań
 indywidualny transfer lotnisko – hotel - lotnisko
 indywidualny transfer hotel – targi w dniu 05.10.2020
 pośrednictwo w uzyskaniu wiz do Rosji
 polisa ubezpieczeniowa 30.000 EUR NNW i KL 16.000 PLN na cały okres pobytu w hotelu
 24-godzinna asysta telefoniczna pracownika Intour Polska
 odbiór i dostarczenie dokumentów do klienta za pośrednictwem poczty kurierskiej
Koszt pakietu (wszystkich wymienionych wyżej usług):
Pakiet przy zakwaterowaniu w Alliance Greenwood 4*
1460,00 PLN / os. zakwaterowanie 1 osoby w pokoju 2-os. ze śniadaniami
550,00 PLN / os. dopłata do pokoju 1-os. ze śniadaniami
Dodatkowo płatne stałe opłaty wizowe: opłata konsularna oraz opłata centrum wizowego 260,00 PLN.
W ramach kompleksowej oferty proponujemy również:
 rezerwację biletów lotniczych na trasie Warszawa – Moskwa – Warszawa,
 pełną obsługę wizową, w tym możliwość organizacji wizy biznesowej jedno, dwu lub wielokrotnej
 opcjonalnie zapewnienie hostessy na stoisku targowym, rezerwację stolika w restauracji, zwiedzanie
miasta z przewodnikiem.
W sprzedaży pakiety wyjazdowe m. in. na targi:
CPM (CJF) w Moskwie, Kind & Jugend w Kolonii
W celu zarezerwowania naszych usług prosimy o kontakt z p. Iloną Gruszczyńską:
marketing@intourpolska.pl, tel. +48224390510- 519, +48605121221
www.intourpolska.pl

