تعرفه حـمایت از
دوازدهمین کنفـرانس ملی و هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت فناوری و نوآوری

حمایت کنندگان طالیی
مبلغ حمایت 50.000.000 :تومان
 -1حضور رایگان  10نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی کنفرانس
 -2ایجاد فرصت ارائه یک سخنرانی علمی مرتبط با موضوع کنفرانس به صورت موردکاوی و ارائه تجربه
 -3معرفی سازمان توسط مجری کنفرانس و پخش  5دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در سالنهای کنفرانس
 -4امکان حضور  2نفر از مدیران ارشد سازمان در جلسه اختصاصی شام با سخنرانان خارجی و اعضای هیأت
رئیسه کنفرانس و دریافت لوح یادبود کنفرانس در این جلسه
 -5اختصاص  100درصد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس (یک غرفه رایگان با متراژ  15متر مربع)
 -6معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تعداد شرکتکنندگان
 -7قرار دادن لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی سازمان حامی در بسته آموزشی تمامی شرکتکنندگان
 -8قرار دادن پرچم سازمان حامی در سن سالن اصلی
 -9قرار دادن  2عدد تابلوی خیر مقدم شرکتکنندگان از سوی سازمان حامی
 -10اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس (در صورت انتشار)
 -11معرفی سازمان و لینک آن در وبسایت پر مخاطب کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
 -12معرفی سازمان در شبکههای مجازی کنفرانس
 -13درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 -14درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 -15درج نشان سازمان در پکیج اداری کنفرانس (از قبیل سربرگ ،پاکت و )...
 -16درج نشان سازمان روی کارت ورود به کنفرانس
 -17درج نشان سازمان بر لوحهای اعطایی کنفرانس و گواهینامه حضور در کنفرانس
 -18اختصاص  2صفحه تبلیغات رایگان در ویژهنامه کنفرانس(در صورت انتشار)

حمایت کنندگان نقرهای
مبلغ حمایت 30.000.000 :تومان
 -1حضور رایگان  6نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی کنفرانس
 -2معرفی و پخش  5دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در البی ،فضاهای نمایشگاهی و سالن غذاخوری
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 -3اختصاص  100درصد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس (یک غرفه با متراژ  9متر مربع)
 -4معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تعداد شرکتکنندگان
 -5معرفی سازمان در شبکههای مجازی کنفرانس
 -6قرار دادن  1عدد تابلو خیر مقدم به شرکتکنندگان از سوی سازمان حامی
 -7اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس (در صورت انتشار)
 -8معرفی سازمان و لینک آن در وبسایت پر مخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 -9درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 -10درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 -11اختصاص یک صفحه تبلیغات رایگان در ویژهنامه کنفرانس (در صورت انتشار)

حمایت کنندگان برنزی
مبلغ حمایت 20.000.000 :تومان
 -1اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس
 -2حضور رایگان  4نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشستهای تخصصی و کارگاههای آموزشی کنفرانس
 -3معرفی و پخش  5دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در فضای نمایشگاهی
 -4اختصاص  100درصد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس( 6متری)
 -5معرفی سازمان در شبکههای مجازی کنفرانس
 -6معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تعداد شرکتکنندگان
 -7معرفی سازمان و لینک آن در وبسایت پر مخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 -8درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 -9درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس

حامیان نشستهای تخصصی
مبلغ حمایت 10.000.000 :تومان
 -1حضور رایگان  5نفر در نشست تخصصی مربوطه و  2نفر در کل کنفرانس
 -2معرفی و پخش تیزر  5دقیقه در نشست تخصصی مربوطه
 -3قرارگیری پرچم در نشست تخصصی
 -4تابلوی خیرمقدم در نشست تخصصی
 -5توزیع لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی در نشست تخصصی مربوطه
 -6معرفی سازمان توسط مدیر نشست تخصصی
شماره تماس  41883600جهت ارائه راهنماییهای بیشتر در دسترس میباشند.
صفحه 2

