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،  کندردنیا می باشد که هرساله در  ییکی ازبزرگترین نمایشگاهها در زمینه بانکداری الکترونیک  Trustech (CARTES) نمایشگاه 

نوامبر در کن فرانسه برگزار می گردد.  03نوامبر تا  82این نمایشگاه نیز از تاریخ هنگ کنگ و الس وگاس آمریکا برگزارمی گردد. 

  hce  کارتهای هوشمند و امنیت پرداخت ، نقش ، در زمینه  سیستم های پرداخت دستاوردها  جدیدترین  فرانسه  امسال در نمایشگاه در

host card emulation) )  ر و تاثیر آن برصنعت بانکداری ،  پرداخت های مبتنی بر موبایل در امنیت شبکه ، مدلهای جدید کسب و کا

و نقش آن در   Eid  ،Emvهای بیومتریک ، دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق   tokenization  ،Idو   nfc  ،hce  ، seشامل 

، Mpos، نقش پول در بازارهای درحال ظهور ،   Fin Techکاهش کالهبرداری ها  ،  آینده ارز دیجیتال ، چالش ها و فرصت ها برای 

 درمعرض دید بازدید کنندگان قرار می گیرد. P2Pکیف پول و پرداخت های 

 مراجعه نمایید. / https://www.trustech-event.comبرای کسب اطالعات بیشتر به سایت 

، کارشناسان و متخصصین صنعت بانکداری و موسسات مدیران  و بازدید شرکت توسعه سفر و صنعت پارسیان در نظر دارد  زمینه حضور

و سایر عالقمندان به حوزه و تجارت الکترونیک و پرداخت الکترونیک کشور   It Banking Service وابسته و همچنین  شرکت های 

 .این نمایشگاه فراهم آورد ازرا فناوری اطالعات 

 

 
 

 : عمومی و تخصصی شرح خدمات 
 اخذ دعوتنامه رسمی  -1
 تنظیم وقت سفارت  -8
 ارائه به سفارت و اخذ ویزای شنگن تکمیل مدارک برای -0
 یورو  03333به ارزش  بیمه نامه مسافرتی -4
 ثبت نام درنمایشگاه و تهیه کارت نمایشگاه -5
 ترانسفر فرودگاهی  -6
 راهنمای فارسی زبان در طول مقصد سفر  -7
 روز کامل انجام بازدیدهای میدانی در شهر پاریس 8 -2
 روز کامل انجام بازدید های میدانی در شهر نیس و کن 1 -9

 روز کامل انجام بازدیدهای میدانی موناکو و مونته کارلو 1 -13
 روز 8ارائه خدمات حمل و نقل رایگان برای بازدید از نمایشگاه به مدت  -11
 پاریس –نیس  –بلیط هواپیما / قطار در مسیر پاریس  -18

 
 

  .مسئول پروژه تماس حاصل نمائید کارشناسلطفا برای کسب اطالعات بیشتر با 
 

 14241515415شماره همراه یا  و 216داخلی  132-53624فاضلی خانم 

 2446آذر ماه  6نوامبر برابر با  32 تاریخ رفت

 2446آذر ماه  23دسامبر برابر با  4 تاریخ برگشت

 مدت سفر و اقامت
 صبحانه هتل چهار ستاره با روز اقامت در 2شب و  6

 شب پاریس 3 –شب نیس  4

 تهران -نیس            برگشت : پاریس  –پاریس  –) ایرفرانس (              رفت : تهران    ایرالین

 یورو +هزینه بلیط هواپیما ) به نرخ روز محاسبه میگردد( 3551هزینه برای هرنفر در اتاق دبل  هزینه سفر


