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شرايط اسپانسرينگ و حمايت مالى از جشنواره ونمايشگاه فرم شماره 7 - صفحه 1

به منظور برگزارى هر چه باشكوهتراولين نمايشگاه  و جشنواره صنايع دستى  و محصوالت ،  سبك  زندگى ايرانى ، آفريقايى و عربى  و همچنين  
استفاده  حداكثرى  مشاركت كنندگان و فعاالن  خاص اين حوزه كه تمايل به برجسته سازى فعاليت و برند سازى مجموعه خود براى مخاطبان 

را دارند ، شرايط حمايت مالى  و جايگاههاى متفاوت آن به شرح ذيل  اعالم ميگردد :
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VIPشرح خدمات ارائه شدهر Gold
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Silver Bronze

 جانمايى اختصاصى غرفه در بهترين مكان هاى سالن نمايشگاه

امتياز بازديد مستقيم مقامات حاضر در مراسم افتتاحيه از محل غرفه شركت حامى

درج لوگو  حامى بر روى جلد كتاب جشنواره و نمايشگاه

درج آگهى  حامى درصفحات داخلى كتاب جشنواره و نمايشگاه

چاپ آگهى  رپرتاژ حامى درصفحات داخلى كتاب جشنواره و نمايشگاه

تهيه و ساخت تور مجازى بهمراه  توضيحات كامل اسپانسر

پخش كاتالوگ ، هداياى تبليغاتى و.. . حامى در ساك تخصصى نمايشگاه 

درج لوگوى حامى روى پوسترهاى برگزارى فستيوال

درج لوگوى حامى روى كارت هاى مشاركت كنندگان و غرفه داران

چاپ لوگوى حامى بر روى تبليغات محيطى جشنواره ( بيلبورد - استند و ... )

درج آگهى حامى بر روى موقعيت آگهى  C  ساك تبليغاتى نمايشگاه در تيراژ 8000 عدد 

درج آگهى حامى بر روى موقعيت آگهى  B  ساك تبليغاتى نمايشگاه در تيراژ 8000 عدد 

درج آگهى حامى بر روى موقعيت آگهى   A  ساك تبليغاتى نمايشگاه در تيراژ 8000 عدد 

15 نفرارائه كارت VIP جهت دعوت ميهمانان ويژه حامى براى حضور در مراسم افتتاحيه 5 نفر 2 نفر

8 صفحه 4 صفحه 2 صفحه 1 صفحه

5 صفحه1 صفحه 3 صفحه 2 صفحه

60 متر 24 متر

درج آگهى حامى بر روى موقعيت آگهى   d  ساك تبليغاتى نمايشگاه در تيراژ 8000 عدد 

8000 عدد 4000 عدد 4000 عدد 4000 عدد

اعطاى تنديس طاليى ويژه نمايشگاه از طرف سازمان ميراث فرهنگى

اعطاى تنديس نقره اى نمايشگاه از طرف سازمان ميراث فرهنگى

10 دقيقهزمان براى سخنرانى نماينده حامى  در افتتاحيه و اختتاميه 7 دقيقه

درج لوگوى حامى در تمامى نشريات ، سايت ها و مجالت تخصصى طرف قرارداد با دبيرخانه
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 فرم شماره 7 - صفحه 2

استفاده از لوگوى حامى در كاتالوگ ارسالى  و دعوتنامه هاى جشنواره

ف
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VIPشرح خدمات ارائه شدهر Gold

درج لوگو حامى به همراه لينك مستقيم در صفحه اصلى وب  سايت نمايشگاه

گزارش اختصاصى از غرفه توسط واحد سيار شبكه راديويى جوان

نصب بالن با قطر 4 متر و درج نام و لوگو اسپانسردر محيط نمايشگاه

  درج بنر آگهى در وب سايت تخصصى نمايشگاه 

درج لوگو در پاكت نامه ، كاتالوگ و  فولدر ويژه نمايشگاه

پخش آگهى حامى از راديو زنده نمايشگاه تعداد دفعات در روز

مبلمان داخلى 1 ميز و 4 صندلى مبلى و 2 ميز كار و 2 صندلى

درج لوگو در سربرگ ويژه مكاتبات جشنواره ( در صورت قرارداد قبل از چاپ ) 

استفاده از نام و لوگوى حامى  در كنار لوگوى برگزار كننده و سازمان ميراث فرهنگى 

پخش گزارش اختصاصى از غرفه و مصاحبه با مديرعامل از شبكه بازار

2 عدد

40 مرتبه 20 مرتبه 10 مرتبه 5 مرتبه

1 عدد

يكسا ل 6 ماه 3 ماه 1 ماه

يكسا ل 6 ماه 3 ماه 1 ماه
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چاپ لوگوى حامى بر روى كارت هاى دعوت 

فيلمبردارى و عكاسى صنعتى از غرفه و مهمانان در طول مدت برگزارى

اختصاص كتاب ويژه نمايشگاه به حامى

100 فريم 75 فريم 50 فريم 25 فريم

100 جلد 75 جلد 50 جلد 25 جلد

Silver Bronze

پخش آگهى و  تيزر  حامى از مانيتور مستقر در  نمايشگاه

پذيرايى عمومى داخل نمايشگاه نهار و 2 ميان وعده 

استفاده از لوگو حامى در تبليغات محيطى و پشت سندر مراسم افتتاحيه و اختتاميه

اختصاص  ويزيتور مجرب براى تبليغات حامى در اختيار حامى

4 نفر 2 نفر

2 نفر 1 نفر

چاپ لوگوى حامى بر روى تبليغات روزنامه و مجالت
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مبالغ اسپانسرى به شرح ذيل مى باشد :

*  اسپانسر  VIP  -  ميزان مشاركت :  2/500/000/000 ريال

*  اسپانسر  GOLD  -  ميزان مشاركت :  1/500/000/000 ريال

*  اسپانسر  Silver  -  ميزان مشاركت :  800/000/000 ريال

*  اسپانسر  Bronze  -  ميزان مشاركت :  500/000/000 ريال

الزم بذكر است موارد فوق قابل مذاكره و تغيير در شرح خدمات خواهد بود .

  DVD  در خصوص  حمايت مالى با شرايط مالى متفاوت و يا تبليغات جانبى در نمايشگاه همچون تبليغات  بروى پك مالتى مديا و *
و يا درج تيزر در اين مجموعه ، تبليغات محيطى ، چاپ كاتالوگ ، بروشور و ... براى هماهنگى با ستاد و دبيرخانه نمايشگاه تماس حاصل 

نمائيد.

اينجانب ............................................................  مدير / نماينده تام االختيار  ...............................................................................

تمايل خود را براى حمايت مالى از جشنواره مذكور به عنوان حامى .............................................................. اعالم مى نمايم .

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