Konu: HİSER (ESİYAK) Projesi Kapsamında Hollanda Yurt Dışı
Pazarlama Faaliyeti Hizmet Alımı

29.09.2022

Sayın Üyemiz;
Eskişehir Ticaret Odası tarafından yürütülmekte olan HİSER (ESİYAK) Projemiz kapsamında 21-25
Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan yurt dışı pazarlama faaliyeti etkinliği için
teklif almak sureti ile hizmet satın alınacaktır.
Tekliflerin en geç 07 Ekim 2022 Cuma günü saat 17:00'a kadar Odamız web sitesi ihaleler
sekmesi üzerinden online olarak gönderilmesi rica olunur.
Online teklif vermek için buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ali VAROL
Genel Sekreter

NOT: Tekliflerin, Ek.1 Hizmetin Özellikleri ve Ek:2 taslak program dikkate alınıp hazırlanarak firma kaşesi ile
mühürlenerek ve imzalanmış halde online olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sisteme belirtilen
şekilde yüklenmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

EK.1 - HİZMETİN ÖZELLİKLERİ
Hollanda Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti Etkinliği Hizmet Özellikleri
 İlgili yurt dışı pazarlama faaliyeti 21 (Hollanda’ya varış)-25 (Hollanda’dan ayrılış)
Kasım 2022 tarihleri arasında olmak üzere Ek2: taslak programa göre 4 gece 5 gün
olarak gerçekleştirilecektir.
 Uçak bileti gidiş – dönüş şeklinde “Economy Class” olmalıdır. Farklı sınıftan veya mil
puanları ile bilet almak isteyen katılımcılar için organizasyonu yapan firmaya ayrıca bilgi
verilecektir.
 Amsterdam’da 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 World Trade Center (Amsterdam)’a olan uzaklığı
belirtilecektir.
 Şehirlerarası ve şehir içi, tüm transferler ekte sunulan taslak program boyunca en az
2015 model ve üzeri araçlarla gerçekleştirilecektir. Gezi boyunca Flemenkçe-İngilizceTürkçe bilen rehber/rehberler heyete hizmet verecektir.
 Heyetin gerçekleştireceği toplantı, B2B, resmi ziyaretler v.b. için transferler
sağlanacaktır ve fiyata dâhil olacaktır. Netleşen ziyaret ve etkinlik bilgileri Oda
tarafından acenteye iletilecektir.
 Seyahat sigortası ücrete dâhil olacak ve belgelendirilecektir.
 Havalimanı transferleri ve vergileri ücrete dâhil olacaktır.
 Eskişehir’den heyetin havaalanına gidişi ve Eskişehir’e dönüş transferi ayrıca
fiyatlandırılacaktır.
 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.
 Taslak programda belirtilen tüm yerel transferler fiyata dâhil edilecektir.
 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.

EK 2: TASLAK PROGRAM

21 Kasım 2022
Havaalanına İniş ve Amsterdam’da Otele Yerleşme
22 Kasım 2022 (10:00-17:00)
Amsterdam Türk Konsolosluğu Ziyareti
Bilgilendirme Toplantısı (World Trade Center Amsterdam)
B2B Görüşmeler
(World Trade Center Amsterdam)
Otele dönüş
23 Kasım 2022 (10:00-17:00)
Amsterdam’dan Hague’ye gidiiş
Hague’den Rotterdam’a gidiiş
Rotterdam’dan Amsterdam’a dönüş
24 Kasım 2022 (10:00-17:00)
Amsterdam’dan Utrecht’e gidiiş
Utrecht’ten Amsterdam’a Dönüş
25 Kasım 2022
Amsterdam’dan havaalanına gidiş

Kaşe ve İmza
İşbu teklif mektubunu ve
belirtilen hizmetin özelliklerini
aynen kabul ve taahhüt
ediyorum.

