ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Sayı

: 22320

22.11.2018

Konu : Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu,
Fransa - Marsilya, İnceleme Ziyareti Teklif
Mektubu Hk.
Sayın İlgili,
Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu, Fransa - Marsilya İnceleme Ziyareti ( 12 - 16 Aralık 2018 )
için teklif almak sureti ile hizmet satın alınacaktır.
Tekliflerin en geç 26.11.2018 Pazartesi günü saat 13:00’a kadar Odamız web sitesi link
üzerinden online olarak gönderilmesi rica olunur.
Teklif vermek için tıklayınız.

Saygılarımla,

Ali VAROL
Genel Sekreter

A.V./o.t.

EK.1: Hizmetin Özellikleri
Not: Tekliflerin, Ek.1 Hizmetin Özellikleri ve belirtilecek taslak tur programının firma kaşesi ile
mühürlenerek ve imzalanmış halde online olarak gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen şekilde
gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

EK.1 - HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Eskişehir Kadın Girişimciler Kurulu Fransa / Marsilya, İnceleme Ziyareti
 İlgili inceleme ziyareti Ek.2 - Taslak Programa uygun gelecek şekilde olmak üzere 4 Gece 5 Gün
olarak gerçekleştirilecektir.
 İlgili ziyaretin 10 kişi katılımı ile gerçekleşmesi öngörülmektedir.
 Gidiş - Dönüş “Economy Class” uçak bileti. Farklı sınıftan veya mil puanları ile bilet almak isteyen
katılımcılar için organizasyonu yapan firmaya ayrıca bilgi verilecektir.
 Temsil yeteneği yüksek 4 yıldız ve üzeri, şehir merkezi veya olmaması durumunda şehir merkezi
yakını otellerde konaklama, 2 kişilik odada kişi başı Oda + Kahvaltı olarak hesaplanacaktır. Tek kişilik
oda fiyat farkı ayrıca belirtilecektir. Teklif edilen otelin şehir merkezine uzaklığı belirtilecektir.
 Şehirlerarası ve şehir içi, tüm transferler bütün tur programı boyunca en az 2014 model ve üzeri
araçlarla gerçekleştirilecektir. Ziyaret süresince Fransızca-İngilizce-Türkçe bilen rehber heyete hizmet
verecektir.
 Ek.2 - Taslak Programda belirtilen kurum ziyaretleri ve oluşabilecek diğer ziyaretler sırasında rehber
tarafından tercüme hizmeti sağlanması talep edilmektedir.
 Ek.2 - Taslak Programda belirtilen ve oluşabilecek diğer toplantı, B2B, resmi ziyaretler v.b. için
transferler sağlanacaktır ve fiyata dahil olacaktır. Taslak program harici oluşabilecek ziyaret ve etkinlik
bilgileri Oda tarafından ilgili acentaya makul bir süre öncesinde iletilecektir.
 Seyahat sigortası ücrete dahil olacak ve belgelendirilecektir.
 Havalimanı transferleri ve vergileri ücrete dahil olacaktır.
 Ek.2 - Taslak Programda akışına göre Marsilya panoramik şehir turu gerçekleştirilecektir. Panoramik
şehir turu detay programı teklifte belirtilecektir.
 Ek.2 - Taslak Programda akışına göre gerçekleştirilecek Saint-Tropez, Cannes, Nice ve Monte Carlo
kültürel tur detay programı teklifte belirtilecektir
 Ek.2 - Taslak Programda dahilinde Marsilya’daki tüm yerel transferler fiyata dahil edilecektir.
 Fransa Schengen vize işlemleri Eskişehir Ticaret Odası tarafından yürütülecektir. Paket program fiyatına
vize ücreti dahil edilmeyecektir. Vize başvurusu için gerekli belgeler (otel-uçak rezervasyonu, seyahat
sigortası, v.b. ) firma tarafından sağlanacak ve Odaya iletilecektir.
 Yeterli katılım olmaması üzerine Eskişehir Ticaret Odasının organizasyonu iptal etme hakkı saklı
kalacaktır.
 Alınacak teklifler Odamızda komisyon tarafından incelenecek olup, Eskişehir Ticaret Odasının uygun
gördüğü teklifi seçme hakkı saklı kalacaktır.
Kaşe ve İmza
İşbu teklif mektubunu ve belirtilen hizmetin
özelliklerini aynen kabul ve taahhüt ediyorum.

EK.2 - TASLAK PROGRAM
ESKİŞEHİR TİCARET ODASI
ESKİŞEHİR KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İNCELEME ZİYARETİ
( 12 - 16 Aralık 2018 / Marsilya - FRANSA )

12 Aralık 2018 - Çarşamba
…:…

İstanbul’dan Marsilya’ya hareket.

…:… Marsilya’ya varış ve panoramik şehir turu
…:… Şehir turu sonrası otele transfer
13 Aralık 2018 - Perşembe
…:… T.C. Marsilya Başkonsolosu Sayın Feriba Duygu HOKKACI ESİRGEN’E ziyaret
…:… T.C. Marsilya Ticaret Ataşesi Sayın Serdar ALPER ile toplantı
…:… Aix’Elle Kadın Girişimciler Derneği ile toplantı
14 Aralık 2018 - Cuma
…:…

L'Occitane Kozmatik ve Güzellik Ürünleri üretim tesisi ziyareti

15 Aralık 2018 - Cumartesi
…:… Kültürel tur ( Saint-Tropez, Cannes, Nice, Monte Carlo )
16 Aralık 2018 - Pazar
…:… Marsilya’dan İstanbul’a hareket.
…:…

İstanbul’a varış.

