برنامه سفر
روز (1سه شنبه 11خرداد  :)1931پرواز ماهان به سمت دهلی 13:11
ترانسفر به هتل اسکان در هتل

روز (2چهارشنبه11خرداد):بازدید از شهر دهلی

روز (9پنجشنبه 11خرداد) :بعد از بازدید از شهر حرکت به سمت فرودگاه پرواز داخلی به سمت
شهر چنایی

ِچنا یی  :کالنشهری در کشور هند است .این شهر در واقع مرکز یا پایتخت ایالت تامیل نادو است .چنای جزو
مناطق شهری پرجمعیت هند به شمار میآید و دارای رتبه چهارم در این کشور است .این منطقه در ساحل
کوروماندل در خلیج بنگال واقع شده و کل جمعیت آن در حدود  ۴٫۴۴میلیون نفر ارزیابی شدهاست .این شهر ۴۶۳
سال قدمت داشته و ۴۴اُمین شهر بزرگ دنیا از لحاظ جمعیتی و مساحتی است .چنای همچنین مرکز صنعتی و
بازرگانی بزرگی است و بخاطر میراث فرهنگیاش و معماری معابدش شناخته شدهاست .این منطقه همچنین کانون
فعالیت موسیقی کالسیک هند میباشد
ّ
چنای همچنین بعنوان مرکز و پایتخت اتومبیلسازی هند در نظر گرفته میشود .صنایع اتومبیل سازی در این شهر
پایگاههای زیادی داشته و قسمت اصلی وسایل نقلیه هند در این شهر تولید میشود .این امر منجر به این شده که
چنای موسوم به دیترویت جنوب آسیا شود .این منطقه همچنین تبدیل به مرکز اصلی کاریابی از غرب شده .ساحل
مارنیا به طول  ۲۱کیلومتر ،ساحل شرقی شهر را تشکیل داده و در واقع یکی از بزرگترین سواحل دنیا است .این
شهر همچنین بخاطر رویدادهای ورزشی و میزبانی رقابتهای مهم شناخته شده ،از جمله مسابقات تنیس آزاد چنای.
اتحادیه تنیس حرفهای نیز در این شهر قرار دارد.
شرکتهای چند ملّیتی ای مثل دل  ،موتوروال ،سامسونگ  ،زیمنس  ،فلکس ترونیکس و فاکسکن در حال بررسی
اریکسون و ,فرایند تاسیس کارخانجات تولیدی سخت افزاری و الکترونیکی در این شهر می باشند و زیراکس
آلکاتل دارای تحقیق و توسعه و تسهیالت آن در شهر بوده اند.
این شهر هچنان رتبه اول را در نرم افزار های مختلف را در کل هند داراست.

روز(4جمعه 11خرداد) :بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت نمایشگاه

قرار کالس های تخصصی

Work shop

قرار قبلی با شرکت های نرم افزاری و فتوکپی و افست.
قرار مالقات باشرکت های تولید دستگاه های پالت.
قرار مالقات با تولید کننده های 3d dimension printing

روز(1شنبه 13خرداد) :بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت نمایشگاه

قرار با تولید کننده های لوازم تحریر اداری قرار با تولید کننده های لوازم تحریر اداری
روز( 1جمعه 21خرداد) :بعد از صرف صبحانه حرکت به سمت نمایشگاه
قرار با شرکت و کارخانه های کاغذ .
قرار مالقات با تولیدکننده های دستگاه های چاپ بر پارچه و چوب وصنایع مختلف.

روز(1شنبه 21خرداد) :صبح وقت ازاد و پرواز بعد از ظهر چنایی به دهلی و با پرواز  2:11از
دهلی به تهران
پایان تور

