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بازگشت  به ريشه ها ، بارور شدن سنت ها

مشخصات پاكت پيك : كاغذ گالسـه 170 گرمى ، چاپ 4 رنگ ، روكـش سلفـون براق

فراخوان و تعرفه درج آگهى در ساك تخصصى جشنواره فرم شماره 6 

جديدترين راهكار تبليغاتى كه بصورت انحصارى با همكارى نيكان تبليغ صاحب امتياز رسمى اين طرح  - پاكت پيك - در ايران ، در اين 
نمايشگاه و جشنواره در جهت افزايش بهره ورى بيشتر و راندمان بهتر هزينه هاى تبليغاتى مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت.

 مزاياى و ويژگيهاى منحصر به فرد پاكت پيك :
* حركت و پوشش بسيار گسترده آگهى در سطح نمايشگاه و پس از آن در شهر و خانه ها  ، ماندگارى آگهى بدليل نگهدارى ساك ها 

*  هزينه هاى بسيار ناچيزو خودنمايى آگهى بر روى ساك ها و تبليغ مداوم همانند يك بيلبورد متحرك
* توزيع رايگان در بين بازديدكنندگان از نمايشگاه و جشنواره

* اختصاص سهميه متناسب به مشاركت كنندگان داراى آگهى جهت توزيع در غرفه هاى خود

* مسئوليت قانونى محتوا و صّحت مطالب آگهى و در صورت لزوم ارائه و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذيصالح ، بعهده سفارش دهنده مى باشد .
*كليه آگهى ها صرفا“ با رعايت شئونات اسالمى و با رعايت دستورالعمل هاى وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمى قابل چاپ خواهند بود .

*  هزينه طراحى جداگانه و توافقى خواهد بود وكليه طرح هاى ارسالى بايد در فرمت CMYK , TIFF و داراى رزولوشن 300 و در سايز تعيين شده باشند .
* مبالغ سفارشات در زمان ارسال فرم %60 نقد و مانده حداكثر تا 20روز قبل از تاريخ برگزارى قابل پرداخت خواهد بود .

* آخرين مهلت قبول سفارش آگهى 25 روز قبل از تاريخ برگزارى بوده و به علت محدوديت تعداد كادر آگهى ها ، شركت در قبول يا رد سفارشات مختار خواهد بود .

اينجانب ............................................................  مدير / نماينده تام االختيار  ....................................................................................
خواستار درج آگهى خود در ساك تخصصى جشنواره و نمايشگاه تشريفات مى باشم .

نوع آگهى و موقعيت آگهى درخواستى : ................................ تيراژ مورد نظر : ...............................   طراحى : ..............................

نام و نام خانوادگى : ...........................................................................      مهر ، تاريخ و امضا ء .......................................................
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موقعيت قرارگيرىسايز

9/500/000

5/000/000

4/000/000
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عرضارتفاع قيمت (ريال) 
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تعرفه و موقعيت قراگيرى آگهى در ساك نمايشگاهتعداد : 4000 عدد
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موقعيت قرارگيرىسايز
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تعرفه و موقعيت قراگيرى آگهى در ساك نمايشگاهتعدا : 4000 عدد
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