
  مهندسي مديريت و   كنفرانس بين الملليشرایط و انواع بسته های پشتیبانی مالی از 

 1397آذر  29 

 (عادی-برنزی –نقره ای  –بسته مشترک تسهیالت پشتیبان های مالی )طالیی 

 اختصاص غرفه رایگان یا با تخفیف در نمایشگاه همایش 

 درج نام سازمان/شرکت به عنوان برگزار کنندگاه همایش 

قرار دادن لوگوی سازمان/شرکت در بنر و تمامی انتشارات فارسی و انگلیسی همایش )پوستر ،برشور،کارت 

 دعوت،کارت غرفه داران ، نقشه نمایشگاه ، بنرهای محیطی ، بنر خوشامدگویی و بنر پشت سن افتتاحیه(

 ت در تبلیغات شهری همایش درج لوگوی سازمان/شرک

 در طی برگزاری همایش  "پشتیبان مالی"معرفی سازمان/شرکت به عنوان 

 ارائه تقدیرنامه همایش به سازمان /شرکت 

اختصاص آگهی رنگی در کتابچه خالصه مقاالت فارسی یا انگلیسی به انتخاب اسپانسر)طراحی آن برعهده اسپانسر 

 می باشد(.

 بلیغاتی سازمان/شرکت در کیف شرکت کنندگان قراردادن بروشورهای ت

 ثبت نام و اسکان رایگان اعضا معرفی شده سازمان/شرکت در همایش 

 شرکت رایگان در برنامه های جنبی فوق برنامه همایش 

 قراردادن استندهای سازمان/شرکت در داخل سالن اصلی همایش 

 انواع پشتیبانی مالی 

 پشتیبان مالی طالیی)به مبلغ حداقل پانصد میلیون ریال( حداکثر سه شرکت/سازمان  – 1

پشتیبان مالی نقره ای )به مبلغ حداقل سیصد میلیون ریال یا معادل آن پشتیبانی غیر نقدی( حداکثر پنج  – 2

 شرکت/سازمان .

یبانی غیر نقدی( شرکت/سازمان های متقاضی یال یا معادل آن پشتر پشتیبان مالی برنزی)به مبلغ حداقل صد میلیون – 3

 شرکت/ سازمان 10حداکثر 

بدون یال یا معادل آن پشتیبانی غیر نقدی( شرکت/سازمان های متقاضی ر پنجاه میلیونعادی )مبلغ تا پشتیبان مالی  -4

 محدودیت در تعداد

 



 جدول تسهیالت پشتیبان های مالی

 عادی برنزی نقره ای طالیی نوع تسهیالت

 

 اختصاص غرفه درنمایشگاه همایش

 متر24

مربع 

 رایگان

 متر 12

 مربع 

 رایگان

 متربا 12

 50تخفیف

 درصد

 ــ

 ــ ــ ــ * درج نام سازمان / شرکت به عنوان برگزارکنندگان همایش

قراردادن لوگویسازمان / شرکت دربنر و تمامی انتشارات فارسی و انگلیسی 

، کارت غرفه داران ، نقشه نمایشگاه ، همایش ) پوستر ، برشور، کارت دعوت 

 بنرهای محیطی ، بنر خوشامدگویی و بنر پشت سن افتتاحیه

 ــ ــ * *

 ــ ــ * * درج لوگویی سازمان / شرکت در تبلیغات شهری همایش

 طی برگزاری همایش« پشتبان  مالی » معرفی سازمان / شرکت به عنوان 

 

 ــ ــ * *

 * * * * ازمان / شرکت سارائه تقدیر نامه همایش به 

اختصاص آگهی رنگی درکتابچه خالصه مقاالت فارسی یا انگلیسی به انتخاب 

 اسپانسر )طراحی آن برعهده اسپانسر می باشد (

یک  دوصفحه

 صفحه

 ــ نیم صفحه

 صفحهچهار  قراردادن بروشورهای تبلیغاتی سازمان / شرکت درکیف شرکت کنندگان

A4 دورو 

 صفحه دو

A4 دورو 

 صفحه یک

A4 رو دو 

 صفحه یک

A4 یک رو 

 نفر   1 نفر   1 نفر   2 نفر   4 ثبت نام رایگان اعضای معرفی شده سازمان / شرکت درهمایش

 ــ نفر   1 نفر   2 نفر   4 اسکان رایگان اعضای معرفی شده سازمان / شرکت درهمایش

  نفر   1 نفر   2 نفر   4 جنبی فوق برنامه همایششرکت رایگان دربرنامه های 

 استند 1 استند 1 استند   2 استند   4 قرارداد ن استندهای سازمان / شرکت درفضاهای عمومی همایش

قراردادن  استندهای سازمان / شرکت درداخل سالن اصلی همایش برروی 

 سن اصلی

 ــ استند 1 استند   2 اسفند 3

 * * * * همایشمعرفی در سایت 

 ــ * * * اهداء تندیس ویژه حامی همایش

 ــ ــ * * پخش تیزر تبلیغاتی در سالن اصل همایش 

 ــ ــ ــ * فرصت ارائه سخنرانی و معرفی محصوالت و خدمات 

  



 پشتیبانی غیرنقدی

 تومان(: کلیه شرایط اسپانسر نقره ای  50000عدد به مبلغ حدود  500کیف دستی تبلیغاتی )تعداد  – 1

 تومان( : کلیه شرایط اسپانسر برنزی 20000عدد به مبلغ حدود  500ساک دستی تبلیغاتی )تعداد  – 2

 

 .******توجه : شرایط پیشنهادی خارج از موارد فوق نیز قابل بررسی می باشد

 


