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 دارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 باسمه تعالی

 اصالحیه                                                              

 با سالم

شرکت  50هیأت تجاری متشکل از احتراماً، اتاق ایران در نظر دارد نشست تجاری ایران و اسلونی را با حضور  

طبقه دهم اتاق بازرگانی   در 0041: آذر ساعت 2سه شنبه به سرپرستی رییس جمهور این کشور در روز اسلونیایی 

به اعضای محترم تشکل برگزار نماید. ضمن ارسال لیست شرکتها و زمینه فعالیت آنان به پیوست، خواهشمند است  ایران

از طریق لینک  ثبت نام، نسبت به اعضا به حضور در این نشست در صورت تمایلاطالع رسانی گردد تا 

https://goo.gl/gJwtzG  .روز دوشنبه دوم آذرماه و فقط از  24ثبت نام تا ساعت  یادآوری می نماید ,اقدام  نمایند

 .استطریق لینک معرفی شده امکان پذیر 

 الزم به توضیح است که:

  یت نکات امنیتی درب سالن سخنرانی در ساعت می باشد و با توجه به رعا 14:00شروع مراسم رسمی از ساعت

در محل  13:00تا  ساعت  حداکثر بسته خواهد شد. لذا ضرورت دارد عالقمندان به حضور در نشست رسمی13:30

 اتاق ایران حاضر باشند. 

  شد. ارائه ، الزم است حتماً ثبت نام انجام شده باپیش از ورود به نشست رسمیبا توجه به  انجام بازرسی های امنیتی

 کد رهگیری و یا نسخه ی پرینت شده ثبت نام الزامی است. 

  .از آوردن هرگونه وسائل اضافی )کیف، موبایل، تبلت، لپتاپ، سوئیچ و ....( خودداری نمایید 

  لینک ثبت نام در ساعت مقرر بسته خواهد شد و با توجه به محدودیت ظرفیت امکان تمدید این زمان وجود نخواهد

 داشت.

  با توجه به ارسال فهرست اعضا بطور کامل و اطالع رسانی های الزم ، از پاسخگویی به تماس های غیرضروری معذور

 هستیم. 
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