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 (Sponsorships) شرایط و تقسیم بندی حامیان

 

 "اولین همایش بین المللی و نوزدهمین همایش ملی بهداشت محیط و توسعه پایدار"

 

 
 

 

 

  استند اختصاصی تبلیغاتینصب تابلو و 

 درج آرم و امکان لینک به سایت حامی( تبلیغ در وب سایت( 
 درج لوگو در کنداکتور رویداد 
  عدد کارت دعوت برای حضور در ضیافت و مراسم رسمی 01اختصاص  
 اختصاص اتاق VIP برای میهمانان اسپانسر 
  متر مربع فضای اختصاصی در نمایشگاه تخصصی 63اختصاص 
 کتاب و کلیه اقالم تبلیغاتی پوستر، در کارت دعوت، درج آرم  
 پشتیبان تندیس ارائه و ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 
 معرفی و تجلیل از حامی 
 اختصاص میز و فضای اختصاصی پذیرایی در مراسم 
  دقیقه ویدیوی تبلیغاتی حامی در مراسم رسمی 6پخش 
  کنندگاندرج لوگو در کلیه بسته های اهدایی به شرکت 
 اختصاص فضای اطالع رسانی و تبلیغات در سالن همایش  
 نصب تابلو و استند اختصاصی تبلیغاتی 

 حامی 6ظرفیت پذیرش: 

    ریال 111/111/011                                                                                          اسپانسر پالتین   

 درج آرم و امکان لینک به سایت حامی( تبلیغ در وب سایت( 

 درج لوگو در کنداکتور رویداد 

  عدد کارت دعوت برای حضور در ضیافت و مراسم رسمی 01اختصاص  

 اختصاص اتاق VIP برای میهمانان اسپانسر 

  متر مربع فضای اختصاصی در نمایشگاه تخصصی 42اختصاص 

 ،تبلیغاتی کتاب و کلیه اقالم پوستر، درج آرم در کارت دعوت  

 و ارائه تندیس پشتیبان ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 اختصاص میز و فضای اختصاصی پذیرایی در مراسم 

 نمایش لوگو در ابتدای برنامه در سالن همایش  

 درج لوگو در بسته اطالعاتی رویداد 

 اختصاص فضای اطالع رسانی و تبلیغات در سالن همایش 

 حامی 6یت پذیرش: ظرف

    ریال 111/111/111/0                                                                                    اسپانسر ویژه   
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 ریال 111/111/011                                                                                            اسپانسر طال  

 

 نصب تابلو و استند اختصاصی تبلیغاتی 

 درج آرم و امکان لینک به سایت حامی( تبلیغ در وب سایت( 

  حضور در ضیافت و مراسم رسمی عدد کارت دعوت برای 0اختصاص 

  متر مربع فضای اختصاصی در نمایشگاه تخصصی 42اختصاص 

 ،کتاب پوستر، درج آرم در کارت دعوت  

 و ارائه تندیس پشتیبان ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 نمایش لوگو در اقالم تبلیغاتی محیطی رویداد 

  رویداددرج لوگو در بسته اطالعاتی 

 حامی 6ظرفیت پذیرش: 

    ریال 111/111/611                                                                                    ایاسپانسر نقره   

 

 نصب استند اختصاصی تبلیغاتی

 )تبلیغ در وب سایت )درج آرم و امکان لینک به سایت حامی 

  اختصاصی در نمایشگاه تخصصیمتر مربع فضای  04اختصاص  

  اعالم نام در برنامه کنفرانس و همایش  

 و ارائه تندیس پشتیبان ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 حامی 4ظرفیت پذیرش: 

    ریال 111/111/001                                                               ترانسفر و تشریفات  اسپانسر هتل/  

 

 درج نام و لوگوی حامی به عنوان اسپانسر ویژه بخش تشریفات  

 نصب تابلو و استند اختصاصی تبلیغاتی 

 درج آرم و امکان لینک به سایت حامی( تبلیغ در وب سایت( 

 درج لوگو در بسته اطالع رسانی و بروشور های تبلیغاتی 

  ضیافت و مراسم رسمیعدد کارت دعوت برای حضور در  4اختصاص  

  متر مربع فضای اختصاصی در نمایشگاه تخصصی 04اختصاص  

 ارائه فیلم و عکس حامی در رویداد و فضای اختصاصی سمینار 

 معرفی و تجلیل از حامی و ارائه تندیس پشتیبان 

 حامی 0ظرفیت پذیرش: 
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 ریال 111/111/411                                                      اسپانسر هدایای سخنران و میهمانان   

 

  درج لوگو روی هدایا

 )تبلیغ در وب سایت )درج آرم و امکان لینک به سایت حامی  

  متر مربع فضای اختصاصی در نمایشگاه تخصصی 04اختصاص  

  اعالم نام در برنامه کنفرانس و همایش 

 پشتیبانو ارائه تندیس  ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 حامی 4ظرفیت پذیرش: 

    ریال 111/111/011                                                                         اسپانسر بخش سخنرانی  

 

  دقیقه سخنرانی در مراسم رسمی 41اختصاص 

 اعالم نام مجموعه در بخش های علمی  

  برنامه اصلیاعالم نام در 

 درج لوگو روی هدایا  

 )تبلیغ در وب سایت )درج آرم و امکان لینک به سایت حامی 

  متر مربع فضای اختصاصی در نمایشگاه تخصصی 04اختصاص  

 اختصاص بنر و استند تبلیغاتی  

 درج لوگو در برنامه کنفرانس و کنداکتور برنامه 

 شتیبانو ارائه تندیس پ ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 حامی 4ظرفیت پذیرش: 

    ریال 111/111/411                                        شام و میان وعده(  )نهار/ اسپانسر بخش پذیرائی  

 

  درج نام و لوگو روی میزهای پذیرایی

 اعالم نام در برنامه اصلی 

  به سایت حامی(تبلیغ در وب سایت )درج آرم و امکان لینک 

 اختصاص بنر و استند تبلیغاتی  

 درج لوگو در برنامه کنفرانس و کنداکتور برنامه 

 و ارائه تندیس پشتیبان ارائه فیلم و عکس همایش به حامی 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 حامی 4ظرفیت پذیرش: 
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    ریال 111/111/011                                                                           اسپانسر کارت شناسایی  

 

 درج لوگو روی بنر کارت شناسایی سینه

 درج لوگو و نام روی کارت شناسایی 

 اعالم نام در برنامه اصلی 

 )تبلیغ در وب سایت )درج آرم و امکان لینک به سایت حامی 

 اختصاص بنر و استند تبلیغاتی  

  کنداکتور برنامهدرج لوگو در برنامه کنفرانس و 

 معرفی و تجلیل از حامی 

 حامی 0ظرفیت پذیرش: 

 

    ریال 111/111/011                                                            اسپانسر اقالم اداری کنفرانس  
 

 /سمینار و کنفرانس درج لوگو روی خودکار همایش 

 سمینار و کنفرانس همایش/ درج لوگو و نام روی برگه های یادداشت 

 درج نام و لوگو روی کیف اطالع رسانی رویداد 

 اختصاص بروشور تبلیغاتی حامی در بسته اطالع رسانی رویداد 

 اعالم نام در برنامه اصلی 

 )تبلیغ در وب سایت )درج آرم و امکان لینک به سایت حامی 

 اختصاص بنر و استند تبلیغاتی  

 معرفی و تجلیل از حامی 

 حامی 0 ظرفیت پذیرش:

 


