
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSMA 2018 
ًزم افشارّا ٍ اپلیکیشي ّای پیشزفتِ زر حَسُ ّای هرتلف ذصَصاً زر صٌعت تاًکساری یکی اس تشرگتزیي ًوایشگاّْا زرصٌعت  هَتایل ٍ  GSMAًوایشگاُ 

  هارچ زر ایي شْز ًیش تزگشار هی گززز. 1فَریِ تا  26ًیش اس تارید  2018اسپاًیا تزگشارهی گززز ٍ زر سال ارسلًَای هی تاشس کِ ّزسالِ زر ت

تزرٍی تلفي ّوزاُ هی تَاى عالٍُ تز هکالوات رٍساًِ ، اس سایز ذسهات هاًٌس آگاّی اس تزاکٌش ّای هالی ٍ   پیشزفتِ ٍ ذاص افشارّای ًزم ًصة تا اهزٍسُ

ایي فزصت را تزای هسیزاى تاًکْا ، هترصصیي کاهپیَتز ٍ  GSMAٌَاى یک سیستن حساتساری پیشزفتِ استفازُ ًوَز. تاسزیس اس ًوایشگاُ ذسهات تاًکی تِ ع

IT رزّای ي زستاٍٍ کارتزاًی کِ اسًزم افشارّای تلفي ّوزاُ تزای اهَر هالی ٍ حساتساری ٍ سیستوْای تاًکی استفازُ هی ًوایٌس فزاّن هی آٍرز کِ تا آذزی

 هزاجعِ ًوائیس. (    www.mobileworldcongress.comایي صٌعت آشٌا شًَس.  ) تزای کسة اطالعات تیشتز زرذصَص ایي ًوایشگاُ تِ سایت

حَسُ ٍ سایز حَسُ هزتثط تا ایي  ٍ هترصصاى زر ایيکارشٌاساى فعال  ،زارز سهیٌِ حضَر هسیزاى  زر ًظز  گزٍُ تیي الوللی تَسعِ سفز ٍ صٌعت پارسیاى

 آٍرز . تصَرت هطلَب فزاّنًوایشگاُ را 

 Bگروه  Aگروه  ٍیژُ گزٍُ 

 1396اسفٌس هاُ  6فَریِ تزاتز تا  25 1396اسفٌس هاُ  5تزاتز تا  2018فَریِ  24 تارید رفت

تارید 

 تزگشت
 1396هاُ  سفٌسا 10هارچ تزاتز تا  1 1396هاُ  سفٌس 10تزاتز تا  2018هارچ  1

هست سفز 

 ٍ اقاهت

 اقاهت زر گزٍُ ّتل ّای چْارستارُ تا صثحاًِرٍس  6شة ٍ  5

 زر ّتل ّایشة تارسلًَا  4 –شة پاریس  2

 Hotel & Spa Villa Olimpica  یاMasd Mediterraneo Hotel 

اقاهت زر گزٍُ ّتل ّای چْار ستارُ تا صثحاًِ زر شْز رٍس  5شة ٍ  4

 ّایزر ّتل  تارسلًَا

Hotel & Spa Villa Olimpica   یاMasd Mediterraneo Hotel 

 

 هاّاى یا تزکیش هاّاى یا ایزفزاًس ایزالیي

 ّشیٌِ سفز

 یَرٍ+ ّشیٌِ تلیط )کِ تِ ًزخ رٍس هی تاشس ( 2890تزای ّز ًفز زر اتاق زتل 

یک شة تِ هست سفز اضافِ زر صَرت استفازُ اس پزٍاس ایزفزاًس  : تثصزُ

 یَرٍ تِ ّشیٌِ قزارزاز اضافِ هی گززز. 180ذَاّس شس ٍ هثلغ 

یَرٍ + ّشیٌِ تلیط )کِ تِ ًزخ رٍس  2540تزای ّز ًفز زر اتاق زتل 

 هی تاشس (

شزح 

 ذسهات 

تٌظین ٍقت سفارت 

 اذذ زعَت ًاهِ رسوی 

 اذذ ٍیشای شٌگي 

 اًجام عولیات ریجستزی ٍ ثثت ًام زر ًوایشگاُ تا اذذ ّشیٌِ ّای

 هزتَطِ

 تیوِ ًاهِ هسافزتی 

تزاًسفز فزٍزگاّی زر شْزّای پاریس ٍ تارسلًَا 

رٍس 2توست  اًجام تاسزیسّای هیساًی زر شْز پاریس  

اًجام تاسزیسّای هیساًی زر شْز تارسلًَا 

 ساعت زر رٍس جْت اًجام تاسزیْای هیساًی ٍ  9ذَزرٍ زر اذتیار توست

 حضَر زر ًوایشگاُ 

 یک فقزُ تلیط َّاپیوا اس پاریس تِ تارسلًَا 

راٌّوای فارسی ستاى زر طَل هقصس سفز 

 

تٌظین ٍقت سفارت 

 اذذ زعَت ًاهِ رسوی 

 اذذ ٍیشای شٌگي 

 تیوِ ًاهِ هسافزتی 

تزاًسفز فزٍزگاّی زر شْز تارسلًَا 

اًجام تاسزیسّای هیساًی زر شْز تارسلًَا 

 ساعت زر رٍس جْت اًجام تاسزیْای  9ذَزرٍ زر اذتیار توست

 هیساًی ٍ حضَر زر ًوایشگاُ 

راٌّوای فارسی ستاى زر طَل هقصس سفز 

 

هی تاشس چٌاًچِ قزارزاز تا قثل اس ایي تارید هٌعقس گززز ٍ اساهی تا قثل اس ایي  2017زساهثز  1تا تارید  Villa Olimpicaتثصزُ : تا تَجِ تِ ایٌکِ هْلت ًگْساری جا زر ّتل 

 تارید ًیش ارسال شَز اقاهت گزٍُ زر ایي ّتل هیسز ذَاّس تَز.

 .تَز ذَاّس گذار تاثیز سفز ّشیٌِ زر ًفزات تعساز کاّش گًَِ ّز. است شسُ تستِ ًفز 15 هثٌای تز فَق * پکیج

 * ّشیٌِ ثثت ًام زر ًوایشگاُ ٍ کارت ًوایشگاُ تا تَجِ تِ هتغیز تَزى شزایط ثثت ًام زرایي پکیج هحاسثِ ًگززیسُ است.

 تماس حاصل نمائیدخانم فاضلی  09190404804و همراه :  106داخلی  021-42618برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

 
 


