
 

   
 
 

 انواع پکیج های مهاجرتی شرکت کیامهرویژن
 
 

 پکیج اکونومی
( فول تایم حرفه ایهمراهی تیم  ) 

       -همراهی یک نفر مترجم و مشاور
       -همراهی یک نفر مشاور حقوقی و لیدر

به صورت تمام وقت و در تمامی مراحل جستجو،خرید یا اجاره خانه،خرید لوازم منزل،امور اداری،اقامتی و تمامی موارد مورد نیاز به 
 درخواست مشتری

)تا سه نفر( یج فوق تمامی هزینه های جاری روزانه حمل و نقل و ... به عهده مشتری میباشددر پک  
 هزینه پکیج : روزانه 200 دالر

 
 

     توجه مهم
که منجر به اخذ شهروندی و پاسپورت ترکیه میشود در صورت خرید ملک از پروڗه های شرکت       

کیامهرویژن تخریداری شده از شخص ثالث به شرک و یا واگذاری کامل پروڗه دکوراسیون وی آی پی ملک        
به عنوان هدیه شرکت به صورت تخفیف از مبلغ نهایی کسر خواهد شد سیلور و گلدتمامی هزینه های پکیج های       

 
     نحوه پرداخت:

زو قبل از پروا هنگام عقد قرارداد دیجیتال درصدپنج       
بیست و پنج درصد بدو ورود      
ملک و تجهیز پس از خریدچهل درصد       
مدارک و اسنادتمامی پس از اتمام کامل پروژه و دریافت سی درصد       

 
واده دو نفره )زن و شوهر( میباشددر پکیج های سیلور و گلد مبنای قیمت به ازای خان  

درصد به قیمت پکیج افزوده میشود ۱۵هر فرزند  فرزندان زیر هجده سال و به ازای  
 تمامی مراحل در تمامی پکیج ها زیر نظر وکیل مجرب ترک صورت میپذیرد
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 پکیج سیلور
(مهاجرتیتمامی موارد وی آی پی شامل  پکیج)  

    
مشاوره پیش از مهاجرت-      

یکساله )معتبر برای شش ماه اول پس از مهاجرت،پس از آن نیاز به گواهینامه ترک میباشد(بین المللی رانندگی صدور گواهینامه -      
اهی(و تمامی کالسهای پروازی همراه با خدمات سی آی پی فرودگتمامی ایرالینها  ز)ا رزواسیون پرواز-      
ن و ترکیهایرافرودگاهی وی آی پی ترانسفر تیم استقبال و بدرقه به همراه -      
و تیم استقبال در فرودگاه های ترکیه( تحویل بار به کانتر از اخذ کارت پرواز تا پکینگ و ایران و ارائه امور خدماتی در فرودگاه )همراهی      
از درب منزل در تهران و تحویل درب منزل در سراسر ترکیه( مازاد بار مجاز فرودگاهی) ارائه خدمات کارگو ارسال لوازم مورد نیاز مهاجرت -      

(دو عدد)  دائمی ترک با بسته های فعال مکالمه و اینترنت به نام مشتریسیم کارت -      
واقع در مجتمع با تمامی امکاناتفول امکانات آپارتمان مبله در ده روز اقامت -      
(   به مدت ده روز در اختیار با راننده )یک دستگاه خودرو دربست -      
در رستورانهای متنوع وعده غذایی نهار و شام دوروزانه -      
همراهی یک نفر مترجم و مشاور به صورت تمام وقت در تمامی مراحل-      
همراهی یک نفر مشاور حقوقی و لیدر مسلط به صورت تمام وقت و در تمامی مراحل-      

 
      همراهی و مشاوره امور ملکی:

از میان پروژه های شرکت() جوی ملک ایده آلتجهت جسمترجم و مشاور همراهی تیم -      
  امالک تا محضر و دریافت سند رسمی مبایعه نامههمراهی و مشاوره در تمامی موارد نقل و انتقال سند از -    
   (مرتبط با نقل و انتقال سند تمامی مدارک مورد نیاز تکمیل وضر محی،رسمترجمه و همراهی جهت )پیگیری     
همراهی و هندل کامل امور اداری مرتبط با ملک -      
خرید اشتراک اینترنت و ..( تلفن-آب-گاز-انشعابات ملک برق انتقال مالکیتجهت پیگیری،تکمیل مدارک )اداره مالیات،شهرداری،      

 
      صفر تا صد امور اقامتی برای تمامی اعضای خانواده:

و همراهی در روز مالقات صدور بیمه های اقامتی،اداره مهاجرت از راندووو اخذ  ثبت نام-      
ادرات کنسولگری،دارالترجمه،محضر،اداره مالیات،بانکها و ...در تمامی  تکمیل تمامی مدارک مورد نیازهمراهی جهت پیگیری و -      
و .... و نوتر )برابر اصل محضری( پاسپورت،مدرک تحصیلی،عقدنامهرجمه رسمی پیگیری ت-      

 
      همراهی صفر تا صد سایر امور مهاجرتی:

قامتی مرتبط با خرید ملک(اجهت امور قانونی اخذ شهروندی یا ) خدمات نقل و انتقاالت قانونی و امور ارزی جام کلیه ان-              
آشپزخانه و ..(لوازم خواب،سرویس و تجهیز خانه )خرید مبلمان،خرید لوازم منزل همراهی و مشاوره جهت -      
کمپانی( )تمام مراحل تا تحویل سوئیچ از خرید وسیله نقلیه صفرهمراهی و مشاوره جهت -      

ترکیهسراسر های زندگی در اسناد و مدارک مورد نیاز و باید اخذ تمامی اقامت خذا تمامی مراحل قانونی پس از و پیگیریهمراهی -      
عدلیهپیشینه ءگواهی عدم سواخذ ،اداره پست دولت الکترونیکی،اخذ رمز موهتارلیک یرلشیم بلگسی اخذادارات نفوس، ثبت آدرس       

و .. ادراه ورگی ،اخذ شماره مالیاتیخانه سالمت پزشک خانواده و درمانی رایگان خدماتثبت نام        
مورد نیاز در تمامی مراحل اقامتیاستعالمات اخذ ثبت نام در سامانه میخک خدمات کنسولی و تکمیل مدارک و -      

و ... /استعالم گواهینامه رانندگی/استعالم مدارک تحصیلیایران سوپیشینهگواهی عدم   
 مشاوره کامل جهت راه اندازی کسب و کار معتبر در ترکیه

 هزینه پکیج: 16000 لیر
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گلدپکیج   
(مهاجرتیتمامی موارد شامل پالس وی آی پی  پکیج)  

مشاوره پیش از مهاجرت-      
یکساله )معتبر برای شش ماه اول پس از مهاجرت،پس از آن نیاز به گواهینامه ترک میباشد(بین المللی رانندگی صدور گواهینامه -      
اهی(و تمامی کالسهای پروازی همراه با خدمات سی آی پی فرودگتمامی ایرالینها  ز)ا رزواسیون پرواز-      
ن و ترکیهایرافرودگاهی وی آی پی ترانسفر تیم استقبال و بدرقه به همراه -      
و تیم استقبال در فرودگاه های ترکیه( تحویل بار به کانتر از اخذ کارت پرواز تا پکینگ و ایران و ارائه امور خدماتی در فرودگاه )همراهی      
از درب منزل در تهران و تحویل درب منزل در سراسر ترکیه( مازاد بار مجاز فرودگاهی) ارائه خدمات کارگو ارسال لوازم مورد نیاز مهاجرت -      

(به تعداد اعضای خانواده ) دائمی ترک با بسته های فعال مکالمه و اینترنت به نام مشتریسیم کارت -      
ستاره 5و  4هتلهای در ده روز اقامت -      
(ده روز در اختیار به مدت با و بدون راننده )یک دستگاه خودرو دربست مدل باال -      

در رستورانهای متنوع نهار و شامصبحانه، وعده غذایی سهروزانه -      
همراهی یک نفر مترجم و مشاور به صورت تمام وقت در تمامی مراحل-      
همراهی یک نفر مشاور حقوقی و لیدر مسلط به صورت تمام وقت و در تمامی مراحل-      

      همراهی و مشاوره امور ملکی:
(نامحدود) جوی ملک ایده آلتجهت جسمترجم و مشاور همراهی تیم -      

  امالک تا محضر و دریافت سند رسمی مبایعه نامههمراهی و مشاوره در تمامی موارد نقل و انتقال سند از -    
   (مرتبط با نقل و انتقال سند تمامی مدارک مورد نیاز تکمیل وضر محی،رسمترجمه و همراهی جهت )پیگیری     
همراهی و هندل کامل امور اداری مرتبط با ملک -      
خرید اشتراک اینترنت و ..( تلفن-آب-گاز-انشعابات ملک برق انتقال مالکیتجهت پیگیری،تکمیل مدارک )اداره مالیات،شهرداری،      

      صفر تا صد امور اقامتی برای تمامی اعضای خانواده:
و همراهی در روز مالقات صدور بیمه های اقامتی،اداره مهاجرت از راندووو اخذ  ثبت نام-      
ادرات کنسولگری،دارالترجمه،محضر،اداره مالیات،بانکها و ...در تمامی  تکمیل تمامی مدارک مورد نیازهمراهی جهت پیگیری و -      
و .... و نوتر )برابر اصل محضری( پاسپورت،مدرک تحصیلی،عقدنامهرجمه رسمی پیگیری ت-      

      همراهی صفر تا صد سایر امور مهاجرتی:
قامتی مرتبط با خرید ملک(اجهت امور قانونی اخذ شهروندی یا ) خدمات نقل و انتقاالت قانونی و امور ارزی جام کلیه ان-              

آشپزخانه و ..(لوازم خواب،سرویس و تجهیز خانه )خرید مبلمان،خرید لوازم منزل همراهی و مشاوره جهت -      
کمپانی( )تمام مراحل تا تحویل سوئیچ از خرید وسیله نقلیه صفرهمراهی و مشاوره جهت -      
)تمام مراحل کارشناسی رنگ،فنی تا انتقال سند( خرید وسیله نقلیه کارکردههمراهی و مشاوره جهت -      
معتبر ترکیه()حساب لیر،دالر،یورو،یوآن و ... در بانکهای دبیت و کردیت حساب بانکی افتتاح -      

)ثبت نام مدارس یا دانشگاه( امور تحصیلی فرزندانجهت تا ثبت نام مشاوره و تکمیل مدارک ،همراهی-      
بدون آزمون )تبدیل گواهینامه ایرانی به ترک( صدور گواهینامه رانندگی ترکیههمراهی و تکمیل مدارک تا -      
ترکیهسراسر های زندگی در اسناد و مدارک مورد نیاز و باید اخذ تمامی اقامت خذا تمامی مراحل قانونی پس از و پیگیریهمراهی -      

عدلیهپیشینه ءگواهی عدم سواخذ ،اداره پست دولت الکترونیکی،اخذ رمز موهتارلیک یرلشیم بلگسی اخذادارات نفوس، ثبت آدرس       
و .. ادراه ورگی ،اخذ شماره مالیاتیخانه سالمت پزشک خانواده و درمانی رایگان خدماتثبت نام        

مورد نیاز در تمامی مراحل اقامتیاستعالمات اخذ ثبت نام در سامانه میخک خدمات کنسولی و تکمیل مدارک و -      
و .... /استعالم گواهینامه رانندگی/استعالم مدارک تحصیلیایران سوپیشینهگواهی عدم   

 مشاوره کامل جهت راه اندازی کسب و کار معتبر در ترکیه
 هزینه پکیج: 22000 لیر
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