
 8031خرداد  03 ، ملی پژوهش های مديريت و علوم انسانی در ايران ششمین همايش جدول تسهیالت پشتیبان های مالی

 طالیی نوع تسهیالت
 حداقل

 51 مشاركت 

 میلیون تومان

 قره این
 حداقل

 مشاركت 

 میلیون  51

 برنزی

 حداقل

 1 مشاركت 

 میلیون تومان

 عادی

ر كمت مشاركت 

میلیون  1از 

 تومان

 ــ ــ ــ * درج نام سازمان / شركت به عنوان برگزاركنندگان همایش

قراردادن لوگویسازمان / شركت دربنر و تمامی انتشارات فارسی و انگلیسی 

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

 بنرهای محیطی ، بنر خوشامدگویی و بنر پشت سن افتتاحیه

 ــ ــ * *

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

 ــ ــ * * شطی برگزاری همای« پشتبان  مالی » معرفی سازمان / شركت به عنوان 

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

اختصاص آگهی رنگی دركتابچه 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 / شركت دركیف شركت كنندگان

A4 دورو 

 صفحه دو

A4 دورو 

 صفحه یک

A4 رو دو 

 صفحه یک

A4 یک رو 

 نفر   5 نفر   5 نفر   2 نفر   4 ثبت نام رایگان اعضای معرفی شده سازمان / شركت درهمایش

 ــ نفر   5 نفر   2 نفر   4 اسکان رایگان اعضای معرفی شده سازمان / شركت درهمایش

  نفر   5 نفر   2 نفر   4 جنبی فوق برنامه همایششركت رایگان دربرنامه های 

 استند 5 استند 5 استند   2 استند   4 قرارداد ن استندهای سازمان / شركت درفضاهای عمومی همایش

 ــ استند 5 استند   2 اسفند 3 داخل سالن اصلی همایش برروی سن اصلی قراردادن  استندهای سازمان / شركت در

 * * * * 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  05555عدد به مبلغ حدود  055کیف دستی تبلیغاتی )تعداد  – 1

 تومان( : کلیه شرایط اسپانسر برنزی 25555عدد به مبلغ حدود  055ساک دستی تبلیغاتی )تعداد  – 2
 .******توجه : شرایط پیشنهادی خارج از موارد فوق نیز قابل بررسی می باشد

 328 -55118844تلفن هماهنگی جذب حامی مالی كنفرانس 


