
 

 

 

 
 

 

المللا   ومیه همایی  یایه  سو  سرامیک ایران ازدهمیه کنگره دو“ اًجوي سراهيك ايرراى تِ اطالع هی رساًذ 

داًشرااُ  در  0318اردیبهشا  سای     00و  01تیریخ  را در سطح تيي الوللی ٍ تا استاًذارد جْاًی در "سرامیک ایران

 ًكات شاخض ايي ّوايش عثارتٌذ از: ًوايذهی ترگسار  علن ٍ طٌعت ايراى

  هذيراى ٍ کارشٌاساى طٌايع سراهيك ،داًشجَياى ،ًفر شرکت کٌٌذُ از اساتيذ 400حضَر تيش از 

 ارائِ سخٌراًی ّای کليذی تَسط سخٌراًاى شاخض داخلی 

 ِآهَزشی  ْایکارگاّ ارائ 

  تا حضَر شرکت ّای داخلی ٍ خارجی پصٍّشیترگساری ًوايشااّی از دستاٍردّای 

  ِعلوی ٍ طٌعتی ٍ پَسترهقالِ  150تيش از ارائ 

 ترگسيذُ اّذا جايسُ دکتر هارقَسياى تِ پسٍّشار جَاى 

تذيْی است ترای اًجام ايي هاهَريت تسرگ کِ تَاًايی پصٍّشی ٍ طٌعتی سراهيك ايراى را در هعرع ديذ جاهعِ  قررار  

 هی تاشين. کليِ هراکس پصٍّشی آهَزشی ٍ طٌايع سراهيكّای  هی دّذ ًيازهٌذ حوايت

دعَت تعول هی آيذ در طَرت توايل تِ حوايت هالی  کليِ هراکس پصٍّشی آهَزشی ٍ طٌايع سراهيكتذيٌَسيلِ از 

 ذ. ٌکٌارُ هراتة را تِ دفتر اًجوي اطالع دّ
  

 



 

 

 

 

 کنگره سرامیک ایران دهمیهدوازبسته های ویژه حامیان 

 

 5 01 01 31 011 قیم  یسته )میلیون تومین(

 ترًسی ًقرُ ای طاليی ٍيصُ اطلی تسْيالت ٍ اهكاًات ٍيصُ

 6 9 12 11  50 اختظاص فضای ٍيصُ در ًوايشااُ تخظظی )هترهرتع(

 1 2 5 چكيذُتعذاد طفحات تثليغ در 
 50تخفيف

 درطذ

 30تخفيف

 درطذ

 2 3 5 6 10 )ًفررٍز(در طَرت تشكيلحضَر ًوايٌذگاى سازهاى حاهی در کارگاُ ّای آهَزشی 

 3 5 1 10 20 دعَت افتخاری از افراد هٌتخة سازهاى حاهی ترای حضَر در ّوايش )ًفر(

     دقيقِ 15 اختظاص زهاى سخٌراًی تِ ًوايٌذُ سازهاى حاهی )دقيقِ(

     110 قثل از سخٌراًی ًوايٌذُ آى سازهاى )ثاًيِ(پخش تيسر تثليغاتی سازهاى حاهی 

 + + + سازهاى حاهی در التی ّوايش تثليغاتیقرار دادى يك استٌذ 
  

   + + + کٌٌذگاى قراردادى ترٍشَر ٍ ّذايای سازهاى حاهی در هحتَيات پكيج شرکت

 1 15 30 45 120 )ثاًيِ(پخش رپرتاش تظَيری تثليغاتی سازهاى حاهی در ترًاهِ زهاًثٌذی ّوايش 

     + اٍج دّی تالي در فضای ًوايشااّی ٍ هحَطِ تاز ًوايشااُ

 + + + + + اّذاء لَح تقذير در هراسن اختتاهيِ تِ هذيرعاهل سازهاى حاهی

 درج لَگَی سازهاى حاهی در تخش حاهياى در کتاب ّوايش
تِ عٌَاى 

 حاهی اطلی
+    

 + + + + + اتتذای دی ٍی دی ّوايشدرج لَگَی سازهاى حاهی در 

درج لَگَی سازهاى حاهی در طفحِ اٍل سايت ّوايش ، کليِ ترٍشَرّا ٍ پَسترّا، کتاب 

 ّوايش ،  تيلثَرد خيرهقذم ّوايش ، کليپ افتتاحيِ ٍ اختتاهيِ
+ + + + + 


