
 

  ميليون ريال 150حمايت مالي معادل  -بسته پالتينيوم
  

 پالتينيومبه عنوان حامي  پژوهشكده  لوگوي كنار در تبليغات تمامي در لوگو اپچ .1
 در كليه(كنگره 

  )كتاب كنگرهكاتالوگ ها، پوسترها، آگهي هاي تبليغاتي و روي جلد 
  در نمايشگاه جانبي كنگره) مترمربع 12ويژه (اختصاص يك غرفه پالتينيوم  .2
 درصد تخفيف كنگره 20امكان افزايش فضاي غرفه در نمايشگاه با  .3

 .برگزاري زمان پايان تا كنگره سايت اول صفحه در تبليغاتي باكس و لوگو قراردادن .4

 .كنگره سايت داخل در اسپانسر سايت لينك .5

 پشت روي جلد كتاب كنگره آگهي كامل صفحه يك اختصاص .6

 .كنندگان شركت سينه كارت روي بر لوگو چاپ .7

  تقدير در مراسم اختتاميه و اهداء لوح تقدير كنگره .8
  لوگوي حامي در صفحه اول سايت كنگره و لينك حامي در صفحه حاميان كنگره .9

 مدت طول در اصلي سالن داخل در 200*90 تبليغاتي استند يك قراردادن امكان .10

 .كنگره برگزاري

نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره و ارائه  6دعوت افتخاري از  .11
  نفر از كاركنان و معرفي شدگان سازمان مالي 6درصد جهت  50تخفيف 

  مالي در محتويات پكيج شركت كنندگان حاميقراردادن بروشور و هدايا  .12
مي روي كارت عوامل اجرايي و شركت هاي حاضر در درج نام و لوگوي سازمان حا .13

  نمايشگاه
 
 
 
 
 

  



 

  ميليون ريال 100حمايت مالي معادل  -طالئيبسته 
  

  درصد تخفيف ويژه 50هاي موجود با اولويت انتخاب غرفه مورد نظر از مجموعه غرفه .1
در كليه كاتالوگ ها، (لوگوي سازمان به عنوان حامي طاليي كنگره  چاپ درج نام و .2

  )پوسترها، آگهي هاي تبليغاتي و روي جلد كتاب كنگره
 پايان تا اول، صفحه جز به سايت صفحات از يكي در تبليغاتي باكس و لوگو قراردادن .3

 .كنگره برگزاري

 . كنگره سايت داخل در سايت لينك .4

  .كنگره كتابدر  تبليغاتيدرج يك صفحه آگهي  .5
  جانبي در فضاي نمايشگاه 160*80استند  دو  قراردادن امكان .6
 .كنندگان شركت پكيج در تبليغات و كاتالوگ و بروشور قراردادن .7

نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره و ارائه  4دعوت افتخاري از  .8
  نفر از كاركنان و معرفي شدگان سازمان حامي  4درصد جهت   50تخفيف 

 قراردادن كاتالوگ هاي حامي مالي در ورودي سالن كنگره .9

 تقدير با اعالم مشخصات شركت در مراسم اختتاميه .10

  
 

  ميليون ريال 80حمايت مالي معادل  -بسته نقره اي
  

  درصد تخفيف ويژه %35هاي موجود با اولويت انتخاب غرفه مورد نظر از مجموعه غرفه .1
 اسپانسر و پژوهشكده لوگوي كنار كنگره كتاب روي در لوگو چاپ .2

 .كنگره پايان تا پژوهشكده انتخاب به بنا سايت صفحات از يكي در لوگوي قراردادن .3

 .كنگره كتاب داخل كامل صفحه يك اختصاص .4

 در فضاي نمايشگاه جانبي 160*80يك  استند  قراردادن امكان .5

 .كنندگان شركت پكيج در تبليغات و كاتالوگ و بروشور قراردادن .6

نفر به انتخاب سازمان حامي مالي براي حضور در كنگره و ارائه  2دعوت افتخاري از  .7
  نفر از كاركنان و معرفي شدگان سازمان حامي  2درصد جهت  50تخفيف 

  تقدير با اعالم مشخصات شركت در مراسم اختتاميه .8
  

   



 

  يالر 50.000.000  مبلغ پرداخت با روزانه ياسپانسربسته 
 

 . گانه سه اسپانسرهاي از پس غرفه انتخاب ولويتا .1

 .روز همان غذاي ژتونهاي روي بر لوگو چاپ .2

 .كنگره پايان تا پژوهشكده انتخاب به بنا سايت صفحات از يكي در لوگوي قراردادن .3

 .كنندگان شركت پكيج در تبليغات و كاتالوگ و بروشور قراردادن .4

 .روز همان در خوري غذا سالن داخل در تبليغات قراردادن امكان .5

 .كنگره كتاب داخل كامل صفحه يك اختصاص .6

  كنگره رئيسه هيئت طرف از تقدير .7

 
  


