“МОНГОЛЫН ӨДРҮҮД 2019 ХОЙД АМЕРИКТ" АРГА ХЭМЖЭЭНД
ОРОЛЦОГЧДЫН БАГЦ

ЗӨВХӨН АНУ-Д

ЗӨВХӨН КАНАД-Д

1500$ 3000$

АНУ БОЛОН КАНАД УЛСАД

1500$ 3000$ 8000$ 13000$

2000$

5000$ 10000$ 15000$

Дэлхийн банкны үндсэн цогцолборт зохион байгуулагдах “Монголд үйлдвэрлэв” арга хэмжээ
болон “Урлагаар шинэчлэхүй” уран бүтээлийн үзэсгэлэнгийн үргэлжлэх хугацааны турш ивээн
тэтгэгчээр зарлагдаж байгууллагаа сурталчилна. 2 сарын турш
Арга хэмжээний үндсэн АНОНС дээр байгууллагын лого байршина.
Дэлхийн банкнаас "Урлагаар шинэчлэхүй" уран бүтээлийн үзэсгэлэнгийн шалгарсан бүтээлүүдээс
бүрдэх товхимолд ивээн тэтгэгчийн лого байршиж үзэсгэлэнгийн туршид тараагдана (4000ш)
"Монголын өдрүүд" арга хэмжээний товхимолд ивээн тэтгэгч/оролцогч танилцуулгаа байршуулан
АНУ болон Канадын 3 хотод үзэсгэлэнгийн туршид 20000 хүртэл ширхэг тараагдана
Арга хэмжээний үеэр зохион байгуулагдах бизнес уулзалт,семинарт оролцоно
Үндсэн хөтөлбөрийн дагуух арга хэмжээний
хамрагдана.

орчуулга / зохион байгуулагчийн зөвлөмжид

Үзэсгэлэнд оролцогчдийн бэлтгэл ажил, бизнес уулзалт, семинарт оролцохтой холбоотой зөвлөмж
авна.
Гаалийн бичиг баримт бүрдүүлэлт, гаальтай холбоотой холбогдох үйлчилгээ авна
Визний бичиг баримт бүрдүүлэлт болон визтэй холбоотой бусад үйлчилгээний зөвлөгөө авах
Хөтөлбөрийн дагуух хот доторхи унаа тээвэр (онгоцноос тосох хүргэх болон танилцах арга
хэмжээний үеийн нэгдсэн унаа)
Зохион байгуулагчдын зүгээс олгогдох ивээн тэтгэгч, оролцогчдийн БАТЛАМЖ-ийг гардан авна
Үйлдвэрлэл, технологийн процесс, үйл ажиллагаатай танилцах тусгай хөтөлбөрт хамрагдах эрх
Бизнес уулзалтын хөтөлбөрт хамрагдаж өөрийн бизнес,бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулах 5
минутын эрх (биет / видео)
Сонирхол илэрхийлэх хүсэлтийн дагуу VIP уулзалтанд оролцох эрх
АНУ дахь Элчин сайдын яамдуудын эдийн засгийн төлөөлөгчидтэй уулзах, бизнесээ танилцуулах
“5 min round table meeting”-д оролцох эрх
Үзэсгэлэнгийн өдрүүдэд болох бүтээгдэхүүний танилцуулга загварын шоу
Нээлтийн арга хэмжээний загварын шоунд бүтээгдэхүүний үзүүлбэрээ танилцуулах эрх

1 хүн

1 хүн

Тусгайлсан орчуулагч хөтөч авах

1:5

1:3

Үзэсгэлэнд оролцоход ашиглагдах бараа бүтээгдэхүүний тээвэрийн зардалын хөнгөлөлт эдлэнэ.
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20%

Нээлтийн хүлээн авалтад оролцох эрх

Үзэсгэлэн худалдаанд бүтээгдэхүүнээ борлуулах талбай
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Жич: Аль ч багцад томилолтын зардал ороогүй болно

