بسمه تعالی

تعرفه حمایت ازپانزدهمین
کنفرانس بینالمللی مدیریت 




حامی زرینحامیان توسعه مدیریت ):
مبلغ حمایت 00 ,000 ,000 :تومان


اعطای تندیس حامیان توسعه مدیریت به سازمان در سالن اصلی کنفرانس



حضور رایگان  02نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاههای آموزشی کنفرانس



اعطای گواهینامه کنفرانس با نشان دانشگاه صنعتی شریف



معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تیراژ  0222عدد



قراردادن لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی شرکت در بسته آموزشی تمامی شرکت کنندگان



قراردادن پرچم در محل برگزاری سازمان



قراردادن  0عدد تابلوی خیرمقدم به شرکت کنندگان از سوی شرکت



اختصاص یک صفحه معرفی سازمان درکتاب کنفرانس( در صورت انتشار)



معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت یکسال



درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس



درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس



اختصاص  0صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس (در صورت انتشار)



اختصاص  02درصد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس



Conference Secretariat
Aryana Industrial & Research
Group
1st floor, No,37. West Malayeripou Ave,
SouthSohrevardi St.,
T(+9821)88 83 64 12
F(+9821)88 83 64 10

حامی سیمین (حامیان ممتاز):
مبلغ حمایت 00000000 :تومان


اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس



حضور رایگان  50نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاههای آموزشی کنفرانس



اعطای گواهینامه کنفرانس با نشان دانشگاه صنعتی شریف



معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تیراژ  0222عدد



قراردادن  5عدد تابلوی خیرمقدم به شرکت کنندگان از سوی شرکت



اختصاص یک صفحه معرفی سازمان درکتاب کنفرانس( در صورت انتشار)



معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت هشت ماه



درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس



درج نشان سازمان در پوستر و بروشورکنفرانس



اختصاص یک صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس (در صورت انتشار)



اختصاص  02در صد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس

حامی کنفرانس:
مبلغ حمایت 10,000,000 :تومان


اعطای لوح تقدیر به سازمان در سالن اصلی کنفرانس



حضور رایگان  8نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در سمینارها و کارگاههای آموزشی کنفرانس



اعطای گواهینامه کنفرانس با نشان دانشگاه صنعتی شریف



معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تیراژ  0222عدد



معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس به مدت شش ماه



درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس



اختصاص  02در صد تخفیف در بخش نمایشگاه اختصاصی کنفرانس

Conference Secretariat
Aryana Industrial & Research
Group
1st floor, No,37. West Malayeripou Ave,
SouthSohrevardi St.,
T(+9821)88 83 64 12
F(+9821)88 83 64 10

