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  مشارکتدعوت 

  رانیدر ا یروابط عموم ین المللین کنفرانس بیمسو

  1385آبان ماه  25و  24

  

  غات کنفرانسیتبل ییطرح جانما

  

  

   یبط عمومروا ین المللین کنفرانس بیومس ياقتصاد ینسب يایمزا -

  کننده تیخدمات کنفرانس به سازمان ها و موسسات حما -

  کنفرانس يت از برگزاریجدول حما -

  یغاتیشرح خدمات تبل -

  کنفرانس ژهیودر کتاب  یچاپ آگه ينه هایهز -

  ژه کنفرانسیغات درکتاب ویتبل یفرم درخواست چاپ آگه -

  در بولتن روزانه کنفرانس یدرج گه -

 در بولتن روزانه کنفرانس یج آگهفرم درخواست در -

  

   یروابط عموم ین المللین کنفرانس بیسوم ياقتصاد ینسب يایمزا

سسات هادها، موا، بانک ها، نهوزارتخانه ها، سازمان  يها يخدمات و توانمند یمعرف يالزم برا يجاد بسترهایا -1

  .یو خصوص یدولت ي، شرکت هاياعتبار یمال

  ران و جهان.یاحب نظران تراز اول اد، محققان و صیحضور اسات -2
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  کشور. از سراسر یران و کارشناسان روابط عمومینفر از مد 1000ش از یحضور ب -3

  کشور. ییمرتبه و اجرا یحضور مقامات و مسووالن عال -4

و  یبررس يحاضر در کنفرانس برا یارجو خ یداخل يت هایشخص يها ياز توانمند يریامکان بهره گ -5

  مختلف. يوژه هاپر یسامانده

  کشور. یداخل يت هایها و ظرف يتوانمند یامکان معرف -6

  .ین روابط عمومید و نویاز مباحث جد یعلم يریبهره گ -7

  رکت ها.ت و محصوالت شدستاوردها، خدما یمعرف ين براینو يابزارها يرید با به کارگیجد يجاد فضاهایا -8

  جاد شده در کنفرانس.یا ياشگاه هیو نما یغاتیتبل ياستفاده از فضاها -9

 يجاد فضایه و ایه و اختتامیم مراسم افتتاحین و مستقینترنت و پخش آنالیند ااستفاده از ابزار قدرتم -10

  کنفرانس. یگاه اطالع رسانیق پاینفع از طریذ يشرکت ها و سازمان ها يبرا یغاتیتبل

  .ینگو فره يدموفق در امور اقتصا يها یحضور روابط عموم يبرا يفضاساز -11

  موسسات و شرکت ها. يداربهره بر يکشور برا یروابط عموم یبانک اطالعات يراه انداز -12

  شرده کنفرانس.ف يانتشار کتاب ها و لوح ها -13

و  يارمد ي، مشتریابینه بازاریدر زم یو عمل یعلم ياه دستاوردهیارا يمناسب برا يفراهم نمودن فضا -14

  غات.یتبل

  مدت. یطوالن ياه يهمکار يبالقوه شرکت کنندگان در کنفرانس برا يت هایفظر ییشناسا -15

  .یومو موسسات مشاوره روابط عم یغاتیتبل يحضور شرکت ها -16
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 يتم هاسیو س يری، تصوی، صوتيد محصوالت نوشتاریتول يبرا یاز کنفرانس روابط عموم يریامکان بهره گ -17

  .یفرهنگ

  .یآت يدر سال ها يریغات جهت بهره گیو تبل یانمناسب اطالع رس يجاد فضایا -18

  .یجهان يم کنفرانس هایقوتدر ران یا یروابط عموم ین المللیکنفرانس ب يثبت برگزار -19

  جهان. یتخصص يران در کنفرانس هایا یمناسب و الزم جهت حضور روابط عموم يجاد فضایا -20

  ن.یمابیف يها ير جهت همکاردا یمعتبر دن یابط عمومرو يارتباط با انجمن ها ينه برقراریل در زمیتسه -21

  ران و جهان.یدر ا یمداد مهم علین رویا يمناسب از برگزار يپوشش رسانه ا -22

  .یو علم یتخصص ينشست ها يبرگزار -23

  

  ت کنندهیخدمات کنفرانس به سازمان ها و موسسات حما

 فرانس.سازمان در کتاب کن یر روابط عمومیدرج مصاحبه با مد  

 ه یلن در ککنفرانس و درج نام و آرم سازما ویژهسازمان در کتاب  یچاپ گزارش عملکرد روابط عموم

  کنفرانس. یجیو ترو ی، آموزشیغاتیمحصوالت تبل

 ت کنفرانس.یه عملکرد و خدمات سازمان در سایارا  

 ن یر ادشارکت شتر از نحوه میبه منظور اطالع ب .ت متفاوت خواهد بودیخدمات فوق به تناسب حما

 د.ییبرخانه تماس حاصل نمایکنفرانس با د
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  کنفرانس يت از برگزاریجدول حما

  نیت زریحما -1

  ال یر 000/000/500مبلغ /

ه یارا ین به حامیت زریل در قبال حمایخدمات ذ

  خواهد شد:

  پوستر کنفرانس. يورچاپ لوگو بر  -1

  ز پشت سن.یدرج لوگو در م -2

  ت کنفرانس.یادر س یمعرف -3

  .یداخل الب 2×1استند  -4

  ژه کنفرانس.یختصاص دو صفحه در کتاب وا -5

  تر مربع.م 12گان به متراژ یغرفه را -6

  ه.یرح لوگو در مراسم افتتاحط -7

  گان.یبت نام شش نفر به طور راث -8

  ام در بروشور.درج ن -9

  ه.یامه و اختتیل در مراسم افتتاحیتجل -10

  نفرانس.ژه کیوس یاهداء تند -11

  کنفرانس. ژهیاهداء لوح و -12

  لوگو در سربرگ. درج -13

  در مقابل پنل. يزیمرچم رواستقرار پ -14

  ه.یپ مراسم افتتاحیکل درج لوگو در -15

 يمحل برگزا یغاتیتبل يرج لوگو در تابلوهاد -16

  کنفرانس.
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  نیمیت سیحما -2

  ال یر 000/000/250مبلغ /

 ین به حامیمیت سیحمال در قبال یخدمات ذ

  شود. یه میارا

  ه.یرج لوگو در مراسم افتتاحد -1

  پوستر کنفرانس. يورچاپ لوگو بر  -2

  کنفرانس. ویژهختصاص دو صفحه در کتاب ا -3

  تر مربع.م 9گان به متراژ یغرفه را -4

  ام در بروشور.درج ن -5

  انس.ژه کنفریس ویاهداء تند -6

  رج لوگو در سربرگ کنفرانس.د -7

  گان.یبت نام چهار نفر به صورت راث -8

  فرانس.ژه کنیاهداء لوح و -9

  

  نیت بلوریحما -3

  الیر 000/000/100مبلغ /

 ین به حامیت بلوریل در قبال حمایخدمات ذ

  شود. یه میارا

  کنفرانس. ژهیواختصاص دو صفحه در کتاب  -1

  گان به متراژ شش متر مربع.یغرفه را -2

  ام در بروشور.درج ن -3

  انس.ژه کنفریس ویاهداء تند -4

  گان.یورت راصثبت نام دو نفر به  -5

  رج لوگو در پوستر کنفرانس.د -6
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  ال)یعرفه (به رت    در طول مدت کنفرانس (لوگو و آرم)                                یغاتیشرح خدمات تبل

  000/000/15/                                      نر پشت سن سالن کنفرانس.                               ب -1

  000/000/15/                           سالن کنفرانس.                                                   یشانیپ -2

  ستسب درخواح                سالن کنفرانس در ابعاد مختلف          یرونیغات در محوطه بیم تبلاانج -3

  000/000/5/                          ه.                  یه و اختتامین مراسم افتتاحیغات در پخش آنالیتبل -4

  000/000/40/                      ک نوبت)              یه (یدر مراسم افتتاح يه ایثان 30زر یپخش ت -5

  000/000/40/                      ک نوبت)              یه (یدر مراسم اختتام يه ایثان 30زر یپخش ت -6

  000/000/3/                     کسال                                    یکنفرانس به مدت  ینترنتیت ایسا -7

  ژه کنفرانسیدر کتاب و یچاپ آگه ينه هایهز

  000/000/5/                                                     یتمام صفحه در صفحات داخل یرنگ یآگه -1

  000/500/2/                                                       یم صفحه در صفحات داخلین یرنگ یآگه -2

  000/000/3/                                                   یتکرنگ تمام صفحه در صفحات داخل یآگه -3

  000/500/1/                                                     یم صفحه در صفحات داخلیتکرنگ ن یآگه -4

  000/000/30/                             پشت جلد                                                  یرنگ یآگه -5

  000/000/15/                                        صفحه دوم و سوم جلد                       یرنگ یآگه -6

  000/000/10/             کتاب                                                                   لوگو در عطف -7

  000/000/15/                                                                                          نشان کتاب   -8
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  کنفرانس ویژهغات در کتاب یتبل یفرم درخواست چاپ آگه

  رانیا یروابط عموم ین المللین کنفرانس بیومس

  )1385آبان ماه  25ت یلغا 24(

  

  کنفرانس ویژهدر کتاب  یغاتیتبل یدرج آگه

  نام کامل موسسه / سازمان : 

  

  : ینشان

  

  

  تلفن : 

  نمابر: 

  

  ر اطالعات:یسا

ال ی...... رلغ .....ه مبنه کل آن بیتک رنگ درخواست نموده و هز /یانب تعداد..........صفحه به صورت تمام رنگنجیا

نک تجارت شعبه اسکان، نزد با 0115690752حساب جاري .......شماره............مورخ........... یش/ چک بانکیف یط

د آن یو رس دهیپرداخت گرد کارگزار روابط عمومی) (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت به نام 033کد 

  باشد.  یمه فرم درخواست میضم

  هر و امضا:م                     خ:               ی:                                           تارینام و سمت متقاض
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  یروابط عموم ین المللین کنفرانس بیومدر بولتن روزانه س یدرج آگه

  

  ال)یعرفه (به رت               ح خدمات                                        مشخصات                          شر

  000/000/6/                                        یم صفحه اول                                  تمام رنگین -1

  000/000/4/                                         یتمام رنگ        ک چهارم صفحه                     ی -2

  000/000/3/                                         یتمام رنگ                               یم صفحه داخلین -3

  000/000/10/                                        یک صفحه کامل                               تمام رنگی -4

ال ی...... رلغ .....ه مبنه کل آن بیتک رنگ درخواست نموده و هز /ینجانب تعداد..........صفحه به صورت تمام رنگیا

نک تجارت شعبه اسکان، نزد با 0115690752حساب جاري .......شماره............مورخ........... یش/ چک بانکیف یط

د آن یو رس دهیپرداخت گرد اخت در کلیه شعب بانک تجارت به نام کارگزار روابط عمومی)(قابل پرد 033کد 

  باشد.  یمه فرم درخواست میضم

  هر و امضا:م                     خ:               ی:                                           تارینام و سمت متقاض
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  انسدر بولتن روزانه کنفر یدرج آگه

  رانیا یروابط عموم ین المللین کنفرانس بیومس

  )1385آبان ماه  25ت یلغا 24(

  

  در بولتن روزانه کنفرانس یغاتیتبل یدرج آگه

  نام کامل موسسه / سازمان : 

  

  : ینشان

  

  

  تلفن : 

  نمابر: 

  

  ر اطالعات:یسا

ال ی...... رلغ .....ه مبنه کل آن بیهز تک رنگ درخواست نموده و /ینجانب تعداد..........صفحه به صورت تمام رنگیا

نک تجارت شعبه اسکان، نزد با 0115690752حساب جاري .......شماره............مورخ........... یش/ چک بانکیف یط

د آن یو رس دهیپرداخت گرد (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت به نام کارگزار روابط عمومی) 033کد 

  باشد.  یمه فرم درخواست میضم

  هر و امضا:م                     خ:               ی:                                           تارینام و سمت متقاض
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  توجه:

 اشد.ب ین فرم میکنفرانس تنها هم يژه نامه هایفرم معتبر و قابل اجرا در خصوص خبرنامه و و  

 دیکن دیید و پس از مطالعه آن را با امضا خود تایینمال یاطالعات سازمان و شرکت خود را تکم.  

 ل س حاصکنفرانس تما یته روابط عمومیها با کم یآگه یلطفا در صورت هرگونه سوال در مورد طراح

  د.یینما

 باشد. یکنفرانس م يکماه قبل از برگزارین تعرفه تا یاعتبار ا  

 جدا  م شدهر از شماره حساب اعالیکنفرانس به غ مختلف ينه هایز هزیا واریل پول نقد یلطفا از تحو

  رد.یپذ یرا نم یتیلوچگونه مسویرخانه کنفرانس هین صورت دبیر اید در غییفرما يخوددار

 باشد. یم یبه عهده متقاض یانجام طراح  

 يانه هیزهو پرداخت ل فرم یست پس از تکمیبا یدر کتاب، عالقمندان م یل به چاپ آگهیدر صورت تما 

  ند.یماه مانده به شروع کنفرانس ارسال نما کیمدارك الزم را حداکثر تا وطه مرب

 88328123و 4ژه کنفرانس با شماره تلفن یشتر در مورد کتاب ویافت اطالعات بیجهت در – 

  د.ییتماس حاصل نما 88315270
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  دبیرخانه کنفرانس:  

 25. واحد 5. طبقه 130پالك  دان شعاع.یابان قائم مقام. بعد از میر. خیدان هفت تیم .  

  :09121938419 - 88315270 - 88328124تلفن  

 یارگزار روابط عمومک -19395/  6986ی: تهران. صندوق پستیپست ینشان   

  :88328123تلفکس   

  :پایگاه اینترنتیwww.ICPR.ir 

 :پست الکترونیک   info@ICPR.ir          


