
»به نام خدا«
سراسريهمایشدهمینسیزبسته هاي حمایت از

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشیمی ایران
مرکز همایش هاي بین المللی صداوسیما–97دي ماه 23

سطوح مشارکت تسهیالت و مزایا ردیف
پالتینیوم طالیی نقره اي برنزي
    هاي اطالع رسانیدرج لوگو در استند 1-
    درج لوگو در استند ورودي 2-
   - درج لوگو در بنر خیر مقدم پیشانی سن 3-
    درج لوگو در بنر راهنمایی سالن در محوطه بیرونی سالن 4-
   - معرفی در مراسم افتتاحیه توسط مجري به عنوان حامی 5-
 - - - قرار دادن پرچم بر روي سن  6-
 - - - دقیقه سخنرانی کاربردي نماینده حامی با تائید متن سخنرانی 7اختصاص 

توسط شوراي راهبردي همایش و درج عنوان آن در کنداکتور اصلی همایش
7-

2 2 1 - VIP دعوت افتخاري از نماینده حامی براي حضور در 8-
نفر10 نفر6 نفر4 نفر2 در همایش و ضیافت شامامی صدور کارت دعوت جهت حضور تعدادي از میهمانان ح 9-

استند2
کانتر1

استند1
کانتر1

استند1 - اختصاص محل استند و کانتر شامل آرم و تبلیغات حامی در ورودي سالن اصلی 10-

به مدت 
چهار هفته - - -

درج بنر تبلیغاتی در سایت اتحادیه 11-

به مدت 
چهار هفته

به مدت سه 
هفته

به مدت
دو هفته

به مدت یک 
هفته

درج بنر تبلیغاتی در سایت همایش 12-

    و درج اخبار آن در سایت همایش برقراري لینک بین سایت همایش و حامی  13-
پنج نوبت چهار نوبت سه نوبت دو نوبت نمایش لوگو بر روي پرده نمایش در سالن اصلی همایش 14-

ثانیه سه 10
نوبت

ثانیه دو 10
نوبت -  -

طول برگزاري همایشدر ثانیه اي حامی10تیزرپخش 15-

   - قراردادن بروشور فارسی یا انگلیسی حامی در فولدرهاي اهدایی به حاضرین همایش 16-
    هاي کامل همایش و پانلDVDاهداي گزارش نهایی و 17-

میلیون 90
تومان

میلیون40
تومان

میلیون 20
تومان

میلیون 10
تومان

هزینه مربوطه ( میلیون تومان) 18-

حساب شماره مبلغ مورد نظر را به ) پالتینیوم،از همایش(برنزي، نقره اي، طالییخواهشمند است پس از مشخص نمودن یکی از سطوح حمایت
واریز و فیش آن را تروشیمی ایران به نام اتحادیه صادرکنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پپاسارگاد شعبه بهار شمالیبانک 3948100108839271

به روابط عمومی اتحادیه ارسال نمایید.


