
ارائه شده برای حامیان سمینار و هزینه های مربوطه خدمات  

 نوع حمایت طالیی نقره ای برنزی

 یدرج لوگو در صفحه اصل 

 .در بخش تیسا
 شیدرج لوگو در پوستر هما 
  پخش تیزر تبلیغاتی شرکت در

ابتدا و بین سخنرانی ها ) به 
 مرتبه 1ثانیه( و  30مدت 

 
  اختصاص غرفه در نمایشگاه

مجازی برای درج انواع فیلم، 
عکس و متن تبلیغاتی همراه 

 شماره تماسبا معرفی 

 
  از افراد نفر  3( امکان شرکت

معرفی شده توسط حامی به 
 صورت رایگان در سمینار

 
  درج فیلم تبلیغاتی حامی در

 کانال اطالع رسانی سمینار
 
  تقدیر از سازمان حامی در

 مراسم اختتامیه

 
  اهدای لوح تقدیر به همراه

مجموعه مقاالت ارائه شده در 
 سمینار

 
 مجموعه  درج لوگو در کتابچه

 مقاالت سمینار

 یدرج لوگو در صفحه اصل 
به که  انیدر بخش حام تیسا
 سازمان حامیخود  تیسا

متصل بوده و در صورت 
گان، کنند دیبازد کیکل

شرکت  تیبه سا مایمستق

 .شود یمتصل م
 دعوت نامه  هیدرج لوگو در کل

 یقیبه افراد حق یارسال یها
 یو حقوق

 شیدرج لوگو در پوستر هما 
 یغاتیتبل یها یآگه هیو کل
 شیهما

  پخش تیزر تبلیغاتی شرکت
در ابتدا و بین سخنرانی ها ) 

 مرتبه 3ثانیه( و  30به مدت 
   اختصاص غرفه در نمایشگاه

مجازی برای درج انواع فیلم، 
عکس و متن تبلیغاتی همراه 

 با معرفی شماره تماس
   از افراد نفر  6امکان شرکت

معرفی شده توسط حامی به 
 ایگان در سمینارصورت ر

  درج فیلم تبلیغاتی حامی در
 کانال اطالع رسانی سمینار

  تقدیر از سازمان حامی در
 مراسم اختتامیه

  اهدای لوح تقدیر به همراه
مجموعه مقاالت ارائه شده 

 در سمینار 
  درج لوگو در کتابچه

و  مجموعه مقاالت سمینار
صفحه از  یکاختصاص 

غات یکتابچه به تبل
سازمان محصوالت و خدمات 

 حامی

 

  درج لوگو در صفحه اصلی
در بخش همایش سایت 

که به سایت خود حامیان 
وده و متصل ب سازمان حامی

در صورت کلیک بازدید 
گان، مستقیما به سایت کنند

 شرکت متصل می شود.

  درج لوگو در کلیه دعوت نامه
های ارسالی به افراد حقیقی 

 و حقوقی

 وستر همایش درج لوگو در پ
و کلیه آگهی های تبلیغاتی 

 همایش 

  پخش تیزر تبلیغاتی شرکت
در ابتدا و بین سخنرانی ها ) 

 مرتبه 6ثانیه( و  30به مدت 

  درج تصاویر متحرک شرکت
 در صفحه اصلی سمینار

  اختصاص غرفه در نمایشگاه
مجازی برای درج انواع فیلم، 
عکس و متن تبلیغاتی همراه 

 اس با معرفی شماره تم

 از افراد نفر  10 امکان شرکت
معرفی شده توسط حامی به 

 صورت رایگان در سمینار

  درج فیلم تبلیغاتی حامی در
 کانال اطالع رسانی سمینار

  تقدیر از سازمان حامی در
 مراسم اختتامیه

  اهدای لوح تقدیر به همراه
مجموعه مقاالت ارائه شده 

 در سمینار 

  درج لوگو در کتابچه
ت سمینار و مجموعه مقاال

صفحه از  سهاختصاص 
غات یکتابچه به تبل

سازمان محصوالت و خدمات 
 حامی

 دمات ارائه شدهخ

 هزینه میلیون تومان 15 میلیون تومان 10 میلیون تومان 5

 


