
 

 

 

 بسمه تعالی
 

 تعرفه حمایت از 

المللی مدیریت پروژهکنفرانس بیندهمین پانز  

 


 (پروژهحامیان توسعه مدیریت حمایت کنندگان طالیی



 تومان 6000000000مبلغ حمایت:   
 

 

  به سازمان در سالن اصلی کنفرانس  پروژه اعطای تندیس حامیان توسعه مدیریت 

  های آموزشی کنفرانسنفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاه 02حضور رایگان 

  تبلیغات )تیزر( سازمان در سالن های کنفرانس   دقیقه 51 عرفی و پخشم 

  عدد 0222تبلیغاتی آن در لوح  فشرده کنفرانس به تیراژ معرفی سازمان به همراه تیزر 

   قراردادن لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی شرکت در بسته آموزشی تمامی شرکت کنندگان 

 قراردادن پرچم شرکت در سن سالن اصلی 

  از سوی شرکتعدد تابلوی خیرمقدم به شرکت کنندگان  0قراردادن 

 در صورت انتشار()ب کنفرانساختصاص یک صفحه معرفی سازمان درکتا 

 معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت یکسال 

 درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس 

 درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس 

  درصورت انتشار(صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس  0اختصاص( 

  تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس درصد 02اختصاص 



  



 

 

 



حمایت کنندگان ممتاز

 تومان 4500000000  مبلغ حمایت:
 

  اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس 

  های آموزشی کنفرانسو کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاه  نفر از  مدیران 51حضور رایگان 

  تبلیغات )تیزر( سازمان در سالن های کنفرانس   دقیقه 52معرفی و پخش 

  عدد 0222معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح  فشرده کنفرانس به تیراژ 

  از سوی شرکتعدد تابلوی خیرمقدم به شرکت کنندگان  5قراردادن 

 در صورت انتشار()اختصاص یک صفحه معرفی سازمان درکتاب کنفرانس 

  لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت شش ماهمعرفی سازمان و 

 درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس 

 درج نشان سازمان در پوستر و بروشورکنفرانس 

  درصورت انتشار(اختصاص یک صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس( 

  در صد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس 02اختصاص 

 

 حمایت کنندگان ویژه

 تومان 0000000000مبلغ حمایت:   
 

  اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس 

  های آموزشی کنفرانسهو کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگا  نفر از مدیران 52حضور رایگان 

  تبلیغات )تیزر( سازمان در سالن های کنفرانس  دقیقه 1معرفی و پخش 

  عدد 0222معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح  فشرده کنفرانس به تیراژ 

 معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت شش ماه 

 درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس 

 درج نشان سازمان در پوستر و بروشورکنفرانس 

  بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانسدر صد تخفیف در  02اختصاص 

 تماس حاصل فرمائید.   00020322ونه اطالعات بیشتر با شماره تلفنلطفاٌ جهت کسب هر گ

 


