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 قابل ارائه به حامیان هایفرصت
 کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی ششمین

 7931آبان ماه  71 –مرکز همایش های بین المللی کتابخانه ملی ایران  –تهران 

 فرصتشرح  ردیف
 طالیی

 میلیون ریال 222
 نقره ای

 میلیون ریال 042
 برنزی

 میلیون ریال 02
 1 02 01 در کنفرانس سهمیه حضور نمایندگان حامی 0
 - - * مصاحبه رسمی با مدیر ارشد حامی و انتشار رسانه ای 2
 * * * درج آرم حامی در وب سایت رسمی کنفرانس 3
 * * * درج آرم حامی در پوستر رسمی کنفرانس 4
 * * * درج آرم حامی در بروشور رسمی کنفرانس 1
 - - * نسقرارگیری هدیه حامی در پکیج افتتاحیه کنفرا 6
 - * * قرارگیری هدیه حامی در پکیج اختتامیه کنفرانس 0
 - - * قرارگیری بروشور حامی در پکیج افتتاحیه کنفرانس 8
 * * * درج آرم حامی در تبلیغات اینترنتی کنفرانس 9
 - * * درج آرم حامی در تبلیغات مطبوعاتی کنفرانس 02
 - - * انسدرج آرم حامی در تبلیغات محیطی کنفر 00
 - - * قرارگیری پرچم حامی بر روی سن سالن اصلی 02
 صفحه 0 صفحه 3 صفحه 1 تبلیغات حامی در کتاب الکترونیکی کنفرانس 03
 - عدد 0 عدد 2 استقرار استند خوش آمدگویی حامی در محل کنفرانس 04

 «سایر خدمات قابل ارائه به صورت توافقی صرفاً به حامیان طالیی»

 ظرفیت کل شرح خدمت ویژه ردیف
قیمت پایه هر 

 ظرفیت )به ریال(
 022 222 222 شرکت 3 یسه یکی از پانل های اصلیعضویت مدیر ارشد حامی به عنوان عضو هیأت رئ 0
 222 222 222 شرکت 2 دقیقه( 02سخنرانی در مراسم افتتاحیه کنفرانس )مدت  2
 022 222 222 کتشر 4 دقیقه( 02)مدت  سخنرانی در طول کنفرانس 3
 212 222 222 محصول3 قرارگیری ماکت محصول بر روی سن اصلی کنفرانس 4
 22 222 222 دقیقه22 دقیقه( 22پخش تیزر در سالن اصلی )جمعاً  1
 012 222 222 شرکت2 درج آرم در پشت کارت شرکت کنندگان 6
 422 222 222 شرکت0 دگاندرج آرم به همراه آرم برگزارکننده در کیف اهدایی به شرکت کنن 0
 022 222 222 شرکت1 امکان قرارگیری کانتر برای معرفی شرکت در محل البی کنفرانس 8
 212 222 222 شرکت2 استند شرکت روی سن اصلی کنفرانسقرارگیری  9

02 
 قرارگیری پرچم تبلیغاتی رومیزی در تمام میزهای محل پذیرایی ناهار و میان وعده

 ر عهده شرکت خواهد بود()تهیه پرچم ها ب
 322 222 222 شرکت0

 322 222 222 شرکت3 درج آرم شرکت بر روی تندیس ویژه کنفرانس 00
 222 222 222 شرکت0 امکان اعطای پکیج ویژه مراسم اختتامیه کنفرانس 02
 62 222 222 شرکت 3 کنفرانس VIPحضور در سالن  03
 012 222 222 شرکت 3 کنندگان در کنفرانسدرج آرم شرکت روی بند کارت کلیه شرکت  04
 422 222 222 شرکت0 و کنفرانس ا منقش به آرم شرکتقرارگیری دستمال ویژه بر روی تمامی صندلی ه 01

 :هزینه ثبت نام در کنفرانس
 هزار تومان 112ثبت نام آزاد :  هزار تومان 312هیأت علمی :  هزار تومان 212دانشجویی : 

 .گرددمی اضافه افزوده ارزش بر مالیات %9 در صورت نیاز به ارائه فاکتور رسمی، مالی، حمایت هایهزینه تمامی به


