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فراخوان و تعرفه درج آگهى در كتاب جشنواره
 فرم شماره  5 

 با توجه به پيش بينى حضور بازديدكنندگان قابل توجه و همچنين برگزارى جشنواره و نمايشگاهى با موضوعيت  صنايع دستى و سبك زندگى و محصوالت 
عربى ، آفريقائى براى اولين بار در تاريخ برگزارى نمايشگاهها و رويدادهاى كشور ، كتاب اين نمايشگاه به عنوان تنها مرجع جامع معرفى اينگونه خدمات 

در شركتها و در بين بازديد كنندگان از جايگاه بسيار قابل توجهى برخوردار خواهد بود .
اين كتاب در تيراژ 3000 جلد و در قطع وزيرى بزرگ ، چاپ 4 رنگ و كاغذ گالسه 135گرمى با بهترين كيفيت چاپ و در بين كليه مشاركت كنندگان  

سازمان ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى ، سفارت ها و سازمانهاى  و ارگان هاى مرتبط و ساير عالقمندان و مخاطبان توزيع خواهد شد .
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 سايز شرح خدمات
قيمت ( ريال )( ارتفاع * عرض )

301/000/000 * 20صفحات داخلى9

301/500/000 * 20صفحات خاص ( قبل و بعد از استپ ، صفحات پايانى ) 8

3020/000/000 * 20صفحات فرد قبل از شناسنامه كتاب5

3030/000/000 * 20صفحه 41

3038/000/000 * 20داخل پشت جلد3

3037/000/000 * 20داخل روى جلد2

3013/000/000 * 20صفحات زوج قبل از شناسنامه كتاب6

3035/000/000 * 20صفحات  استپ  ( پشت و رو )7

2818/000/000 * 236 صفحه  داخلى روبروى هم10

303/300/000 * 420 صفحه آگهى داخلى پشت هم11

3050/000/000 * 20پشت جلد1

* مسئوليت قانونى محتوا و صّحت مطالب آگهى و در صورت لزوم ارائه و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذيصالح ، بعهده سفارش دهنده مى باشد .
* در موارد خاصى كه آگهى نيازمند مجوز از ارگان ها يا نهاد و سازمانى باشد ، ارائه آن توسط سفارش دهنده  الزامى مى باشد .

*كليه آگهى ها صرفا“ با رعايت شئونات اسالمى و با رعايت دستورالعمل هاى وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمى قابل چاپ خواهند بود .
* قيمت هاى فوق بدون احتساب هزينه طراحى محاسبه شده است . هزينه طراحى به ازاى هر صفحه 2/000/000 ريال خواهد بود .

*كليه طرح هاى ارسالى بايد در فرمت CMYK , TIFF و داراى رزولوشن 300 و در سايز تعيين شده باشند .
* چاپ آگهى براى كسانى كه در جشنواره شركت ننموده اند با افزايش %30 در تعرفه امكانپذير خواهد بود .

* مبالغ سفارشات در زمان ارسال فرم %50 نقد و مانده حداكثر تا تاريخ 30 مهرماه قابل پرداخت خواهد بود .
* اين شركت در پذيرش يا رد كليه سفارشات مختار بوده و اولويت صفحه بندى  بر اساس اولويت زمان سفارش خواهد بود .

* آخرين مهلت قبول سفارش آگهى 20 مهر ماه تعيين گرديده است .
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خواستار درج آگهى خود در كتاب جامع جشنواره و نمايشگاه تشريفات مى باشم .
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