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)شرایط حمایت کننده از نمایشگاه(

طالییحامی  عنوان


  لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی نمایشگاه

...)در کلیۀ پوسترها ، آگهی هاي تبلیغاتی و 


در کلیۀ  نمایشگاهدرج نام و لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

در سطح شهرنمایشگاه بیلبوردهاي تبلیغاتی در اختیار دبیرخانه اجرایی 


در بیلبورد  نمایشگاهدرج نام و لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

  خیرمقدم درب ورودي سالن برگزاري نمایشگاه


سالن درون  بنردر  نمایشگاهدرج نام و لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

  نمایشگاهیتخصصی جانبی 


در صفحه  اصلی وب  نمایشگاهدرج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

  و لینک آن به سایت اصلی حامی نمایشگاه


در پشت جلد کارت  نمایشگاهدرج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

دعوت


تخصصی  همایش CDدرج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی نمایشگاه در 

  جانبی نمایشگاه


بر روي بنر بزرگ روي  نمایشگاهدرج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

  برگزاري نمایشگاهافتتاحیه سن سالن 


بر روي صفحه اصلی  نمایشگاهدرج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

  رنگی رویدادنامه


بر روي صفحه اصلی  نمایشگاهدرج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

  نمایشگاهکتاب 

دو صفحه
اختصاص صفحه اي اختصاصی و تمام رنگی درخصوص معرفی شرکت حامی 

  نمایشگاهدر کتاب 


سازمان حمایت کننده در کتاب / درج مصاحبه ویژه با مدیرعامل شرکت 

  نمایشگاه


سازمان حمایت کننده در وب سایت / درج مصاحبه ویژه با مدیرعامل شرکت 

  نمایشگاه


همایش  CDاختصاص صفحه اي ویژه درخصوص معرفی حمایت کننده در 

تخصصی جانبی نمایشگاه


پخش تیزرهاي معرفی حمایت کننده در رسانه هاي تصویري در سالن 

  افتتاحیه نمایشگاه

  اختصاص فضاي مصاحبه در مطبوعات تخصصی نمایشگاه  صفحه 2/1


اختصاص فضایی مناسب براي قرار دادن استند خیرمقدم حمایت کننده در 

  افتتاحیه نمایشگاهمسیر ورود به سالن 


در مراسم ارسال یک پیام کوتاه خوشامدگویی از طرف حمایت کننده 

  یه برا ي کلیه شرکت کنندگان

  ردیف
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درج نام و لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

خیرمقدم درب ورودي سالن برگزاري نمایشگاه
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درج نام و لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

تخصصی جانبی  همایش
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درج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 
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درج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی نمایشگاه در 
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درج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 

سن سالن 
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درج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 
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درج لوگوي حمایت کننده به عنوان حامی 
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اختصاص صفحه اي اختصاصی و تمام رنگی درخصوص معرفی شرکت حامی 
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درج مصاحبه ویژه با مدیرعامل شرکت 
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درج مصاحبه ویژه با مدیرعامل شرکت 
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اختصاص صفحه اي ویژه درخصوص معرفی حمایت کننده در 

تخصصی جانبی نمایشگاه
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پخش تیزرهاي معرفی حمایت کننده در رسانه هاي تصویري در سالن 
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اختصاص فضاي مصاحبه در مطبوعات تخصصی نمایشگاه 16  

اختصاص فضایی مناسب براي قرار دادن استند خیرمقدم حمایت کننده در 

مسیر ورود به سالن 
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ارسال یک پیام کوتاه خوشامدگویی از طرف حمایت کننده 

یه برا ي کلیه شرکت کنندگانافتتاح
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قرار دادن پرچم تشریفات بزرگ حمایت کننده بر روي سن در سالن 

افتتاحیه نمایشگاه

40% تخفیف در غرفه ویژه در فضاي نمایشگاه

 4درمجموع 
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همایش تخصصی حضور افتخاري کارشناسان یا نمایندگان حمایت کننده در 

جانبی نمایشگاه
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قرار دادن پرچم تشریفات بزرگ حمایت کننده بر روي سن در سالن 
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حضور افتخاري کارشناسان یا نمایندگان حمایت کننده در 
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کل مبلغ سرمایه گذاري 


