
 

 

 

 

 

المللی ومین همایش بینسو  سرامیک ایران ازدهمین کنگره دو“ انجمن سراميك ايرانبه اطالع می رساند 

در  1398اردیبهشت سال  11و  10تاریخ  دررا در سطح بين المللی و با استاندارد جهانی  "سرامیک ایران

 نكات شاخص اين همايش عبارتند از: نمايدمی برگزار  دانشگاه علم و صنعت ايران

  مديران و کارشناسان صنايع سراميك ،دانشجويان ،نفر شرکت کننده از اساتيد 400حضور بيش از 

 ارائه سخنرانی های کليدی توسط سخنرانان شاخص داخلی 

 آموزشی  های کارگاه ارائه 

 با حضور شرکت های داخلی و خارجی برگزاری نمايشگاهی از دستاوردهای پژوهشی 

  علمی و صنعتی پوسترو مقاله  150بيش از ارائه 

 برگزيده وهشگر جواناهدا جايزه دکتر مارقوسيان به پژ 

  بديهی است برای انجام اين ماموريت بزرگ که توانايی پژوهشی و صنعتی سراميك ايران را در معرض ديد جامعه

 محترم می باشيم. ها، موسسات و دانشگاه های شرکتقرار می دهد نيازمند حمايت 

آيد در صورت تمايل به حمايت مالی  دعوت بعمل می تمامی شرکت ها، مؤسسات و مراکز حقوقیبدينوسيله از 

 د. مراتب را به دفتر انجمن اطالع دهنکنگره 

 
 

 
  



 

کنگره سرامیک ایران دوازدهمینبسته های ویژه حامیان   

 

 

 5 10 20 30 تومان(قیمت بسته )میلیون 

 برنزی نقره ای طاليی ويژه   تسهيالت و امكانات ويژه

 6 9 12 18 اختصاص فضای ويژه در نمايشگاه تخصصی )مترمربع(

 درصد 30تخفيف درصد 50تخفيف 1 2 چكيده تعداد صفحات تبليغ در 

 2 3 5 6 حضور نمايندگان سازمان حامی در کارگاه های آموزشی )نفرروز(

 3 5 8 10 افتخاری از افراد منتخب سازمان حامی برای حضور در همايش )نفر(دعوت 

    15 اختصاص زمان سخنرانی به نماينده سازمان حامی )دقيقه(

    60 پخش تيزر تبليغاتی سازمان حامی قبل از سخنرانی نماينده آن سازمان )ثانيه(

 + + سازمان حامی در البی همايش تبليغاتیقرار دادن يك استند 
  

   + + کنندگان قراردادن بروشور و هدايای سازمان حامی در محتويات پكيج شرکت

 10 15 30 45 پخش رپرتاژ تصويری تبليغاتی سازمان حامی در برنامه زمانبندی همايش )ثانيه(

    + اوج دهی بالن در فضای نمايشگاهی و محوطه باز نمايشگاه

 + + + + لوح تقدير در مراسم اختتاميه به مديرعامل سازمان حامیاهداء 

    + درج لوگوی سازمان حامی در بخش حاميان در کتاب همايش به عنوان حامی اصلی

 + + + + درج لوگوی سازمان حامی در ابتدای دی وی دی همايش

عوامل درج نام و لوگوی سازمان حامی روی کارت شرکت کنندگان، سخنرانان و 

 اجرايی
+    

درج لوگوی سازمان حامی در صفحه اول سايت همايش ، کليه بروشورها و پوسترها، 

کتاب همايش ، پكيج دی وی دی، بيلبورد خيرمقدم همايش ، کليپ افتتاحيه و 

 اختتاميه

+ + + + 

 + + + + اهداء سری کامل دی وی دی همايش


