
 

 

 
УСЛОВИ УЧЕШЋА  

На Међународном бизнис форуму "Комерцијални и индустријски потенцијали Србије и Русије" 

 

Дани пословне сарадње Србије и Русије биће одржани од 21.- 23. августа  2015. год. у граду Сочију, 

Руска Федерација.  

 

За организацију Вашег учешћа на Форуму треба да: 

- Потпишете Споразум о учешћу и пошаљете "Српској  Трговинској Кући" Русија, који ће бити потврда и 

гаранција вашег учешћа у Форуму; 

- Платите котизацију за учешће на Форуму у року од 3 радна дана. 

 

Котизација за 1 (једну) особу износи: пакет "економија" - 40 000 рубаља. 

 

Котизација укључује: 

- Трансфер учесника Форума на и од аеродрома у Сочију 20. и 23. августа 2015.***;  

- Боравак и смештај у Сочи олимпијском хотелском комплексу "Руског дома" . Три дана (3 дана)  од 20. 

до 23. августа, са доручком; 

- Ручак током боравка (пиће није укључено); 

- Акредитација учесника Међународног пословног форума "трговине и индустријског потенцијала 

Србије и Русије" (индивидуални амблем, сет штампаног материјала, унос у базу Форума); 

- Организовање састанака / повезивање учесника 

- Учешће у пословном, културном и излетничког програма Форум (осим за догађаје по посебном позиву); 

- Туристичка тура током Форумау оквиру одобреног програма; 

- Информације о учесницима и њиховим компшанијама и подршка постављању информације о 

припремама за Форум на званичном сајту; 

- Постављање информације о учеснику на званичном сајту Форума у делу "Учесници" у складу са 

подацима наведеним у обрасцу за регистрацију учесника; 

- Помињање у рекламној кампањи Форума у руским и страним медијима, интернет; 

- Организација и симултано превођење и услуге преводиоца; 

- Учешће у званичним догађајима и паузе за кафу у складу са програмом Форума (осим за пријеме и 

догађаје по посебном позиву); 

- Организација пословне комуникације за учеснике Форума; 

- Уручење сертификата учесницима Форума. 

 

 

Пријаве за учешће се прихватају до 17. августа (закључно)  2015. године. 

  

Регистрацију и акредитацију учесника Форума  извршите преко «Сербский Торговый Дом» 

(Россия):  т./ф. +7 (495) 981-12-91/ 92; E-mail: 2044748@mail.ru  или  srpskatrgovinskakucamoskva@mail.ru 

 

 

У котизацију нису укључене појединачне услуге превоза, појединачне услуге превођења и тако даље. 

 

*** Цена авио карата није укључена !!! Препоручена рута за српску делегацију: 

БЕОГРАД 08.20.2015 8:55 - 11:40 Истанбулу; 14:50 Истанбул - 16.35 Сочи 

23/08/2015 Сочи 3:35 - 5:35 Истанбулу; Истанбул 7:25 - 8:05 БЕОГРАД 

 (или Истанбул 9:30 - 10:30 БЕОГРАД) 

 

 

 

 

 

 

До встречи на Форуме в Сочи 21 – 23 августа 2015 года! 
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