
 

 

 شرایط اسپانسري

و راهبران سیستم رستاك  هاي شرکت، آن گانکننداساس تعهدات و خدمات برگزاربر، اي پروژهحرفه مدیران مین سمپوزیومنهحمایت از  شرایط
تنها به یک سازمان به  GoldPlusالزم به ذکر است شرایط اسپانسري  گردد.ارائه می ذیل مدلها در قالب چهار به اسپانسر پیران پیشرو مدیریت

 گیرد.حامی تعلق می عنوان

  

  

و خدمات قابل ارائه هاویژگی  GoldPlus Gold Silver Bronze 

مترمربع 18 اختصاص نمایشگاه  مترمربع 12  مترمربع 9   × 

تعداد نفرات اعضاي سازمان براي شرکت در 
 سمپوزیوم به صورت رایگان 

نفر 35 نفر 20  نفر 15  نفر 10   

هاي آموزشی دوره درحضور کارت تخفیف براي  %10
 هاي برگزارکننده سمپوزیوم شرکت

نفر 25  نفر 5 نفر 7 نفر 10 

      سمپوزیوم  هاي اجتماعیشبکه در حامی تیزر انتشار

در سایت  حامیدادن بروشور و کاتالوگ  قرار
     سمپوزیوم

سال 2 به مدت روي سایت سمپوزیوم  بر حامیدادن لوگوي  قرار سال 1به مدت    سال 1به مدت  سال 1به مدت  

     روي پوسترها و بنرها بر حامیقرار دادن لوگوي 

 مرتبه 2 مرتبه 3  بخشانتهاي هر   هر سخنرانی ابتداي پخش تیزر تبلیغاتی حامی در سمپوزیوم

 × ×   روي سن قرار دادن پرچم سازمان بر

 × × ×  حامی پخش مصاحبه با مدیرعامل 

 × ×   حامیپروژه  انمدیریکی از فرصت بیان تجربه به 

 × × ×  هادر  پایان زمان سخنرانیحامی پخش لوگو موشن 

     حامی در اختتامیهبود به اهداي تندیس یاد

برگزاري همایش به  يکامل ویدیوي ارائه نسخه
 × ×   حامی

906 890,000,000 ریال -قیمت  ,000,000 904 ,000,000 290,000,000 



 

 

 

 اسپانسرينام فرم ثبت

 فرمایید. و ارسال لطفا فرم ذیل را تکمیل ،اي پروژهمین سمپوزیوم مدیران حرفهنهعنوان اسپانسر در  حضور بهجهت حمایت و 

 

 اي پروژهمین سمپوزیوم مدیران حرفهنه اسپانسرينام فرم ثبت

 شماره ثبت: نام سازمان:

 کد اقتصادي: شناسه ملی:

 فکس: تلفن ثابت:

 کدپستی: ایمیل:

 :دفتر مرکزي آدرس

 کننده:شماره همراه هماهنگ کننده:نام هماهنگ

 خود را انتخاب کنید. سطح اسپانسري

GoldPlus      Gold     Silver    Bronze  

890,000,000 906 ,000,000 904 ,000,000 290,000,000 

 
 

 

 مهر و امضاء:              :                                                                 تاریخ                      


