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SEYAHAT ACENTALARI

Sayın İlgili,
Almanya - Nürnberg, IWA Uluslararası Avcılık, Atıcılık, Güvenlik Fuarı ( 06.03.2020 - 

09.03.2020 ) ve İnceleme Ziyareti için teklif almak sureti ile hizmet satın alınacaktır.
Tekliflerin en geç 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'a kadar Odamız web sitesi ihaleler 

sekmesi üzerinden online olarak gönderilmesi rica olunur.

Not: Tekliflerin, Ek.1 Hizmetin Özellikleri ve belirtilecek taslak tur programının firma kaşesi ile 
mühürlenerek ve imzalanmış halde online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme belirtilen 
şekilde yüklenmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Saygılarımla,

Ali VAROL 
Genel Sekreter

Ek : HİZMETİN ÖZELLİKLERİ (1 sayfa)

Evrakı Doğrulamak İçin : https://odaborsaebys.tobb.org.tr/to-eskisehir 
envision/Validate_Doc.aspx?V=BEKR5V7C Pin Kodu: 90651

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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EK.1 - HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Almanya - Nürnberg, IWA Uluslararası Avcılık, Atıcılık, Güvenlik Fuarı ve İnceleme Ziyareti

• İlgili fuar ve inceleme gezisi fuar takvimine uygun gelecek ve en az 2 tam gün fuar ziyaret edilebilecek 
şekilde olmak üzere 3 Gece 4 Gün olarak gerçekleştirilecektir.

• Tarafımıza verilecek teklifler için program akışı acentelerin inisiyatifindedir. Teklif mektubu ile birlikte tur 
programı da belirtilecektir. Taslak program belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• 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 3 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 ve fuar alanına uzaklığı belirtilecektir.
• Şehirlerarası ve şehir içi, tüm transferler bütün tur programı boyunca en az 2015 model ve üzeri araçlarla 
gerçekleştirilecektir. Gezi boyunca Almanca-İngilizce-Türkçe bilen rehber/rehberler heyete hizmet verecektir. 
Rehber sayısı her 30 kişi için 1 rehber olacak şekilde düzenlenecektir.
• Heyetin gerçekleştireceği toplantı, B2B, resmi ziyaretler v.b. için transferler sağlanacaktır ve fiyata dahil 
olacaktır. Netleşen ziyaret ve etkinlik bilgileri Oda tarafından acentaya iletilecektir.

• Eskişehir Ticaret Odasına her 20 katılımcı için 1 kişi ücretsiz uçuş ve single konaklama hakkı verilecektir.
• Seyahat sigortası ücrete dahil olacak ve belgelendirilecektir.

• Havalimanı transferleri ve vergileri ücrete dahil olacaktır.
• Ziyaret süresince geçerli fuara giriş biletleri firma tarafından temin edilecek ve fiyata dahil olacaktır.
• Program akışına göre Nürnberg panoramik şehir turu gerçekleştirilecektir. Panoramik şehir turu programı 

taslak programda belirtilecektir.
• Nürnberg’deki tüm yerel transferler fiyata dahil edilecektir.
• Eskişehir Ticaret Odası’ndan görevli olarak programa katılacak kişiler tek kişilik odada konaklama 

gerçekleştirecektir ve tek kişilik oda farkı alınmayacaktır. Görevli kişi sayısı ve bilgileri firmaya ayrıca 
bildirilecektir.

• Eskişehir Ticaret Odası’ndan görevli olarak programa katılacak kişilerden, paket program dışında kalan, 
ücreti dahilinde yapılacak olan ekstra tur ücretleri alınmayacaktır.

• Vize işlemleri teklif veren firma tarafından yürütülecektir. Paket program fiyatına vize ücreti dahil 
edilmeyecek, ayrı kalem olarak belirtilecektir.

• Yeterli talep 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.


