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تعرفه حمایت از سیزدهمین کنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری ایران
حمایت کنندگان طالیی
مبلغ حمایت  05505550555 :ریال ( معادل  0505550555تومان)
 )1حضور رایگان  11نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 )2ایجاد فرصت ارائه یک سخنرانی علمی مرتبط با موضوع کنفرانس به صورت موردکاوی و ارائه تجربه
 )3معرفی سازمان توسط مجری کنفرانس و پخش  5دقیقه تبلیغات (تیزر) سازمان در سالن های کنفرانس
 )4امکان حضور  2نفر از مدیران ارشد سازمان در جلسه اختصاصی شام با سخنرانان خارجی و اعضای هئیت رئیسه
کنفرانس و دریافت لوح یادبود کنفرانس در این جلسه
 )5معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تعداد شرکت کنندگان
 )6قرار دادن لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی سازمان حامی در بسته آموزشی تمامی شرکت کنندگان
 )7قراردادن پرچم سازمان حامی در سن سالن اصلی
 )8قراردادن  2عدد تابلوی خیرمقدم شرکت کنندگان از سوی سازمان حامی
 )9اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس ( در صورت انتشار)
 )11معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا یک ماه پس از برگزاری کنفرانس
 )11معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 )12درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 )13درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 )14درج نشان سازمان در پکیج اداری کنفرانس( از قبیل سربرگ  ،پاکت و )...
 )15درج نشان سازمان روی کارت ورود به کنفرانس
 )16درج نشان سازمان بر لوح های اعطایی کنفرانس و گواهینامه حضور در کنفرانس
 )17اختصاص  2صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس ( دز صورت انتشار)

حمایت کنندگان نقره ای
مبلغ حمایت  05505550555 :ریال (معادل  0505550555تومان)
 )1حضور رایگان  6نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 )2معرفی و پخش  5دقیقه تبلیغات ( تیزر) سازمان در البی

 )3معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تعداد شرکت کنندگان
 )4معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 )5قراردادن  1عدد تابلو خیرمقدم به شرکت کنندگان از سوی سازمان حامی
 )6اختصاص یک صفحه معرفی سازمان در کتاب کنفرانس ( در صورت انتشار)
 )7معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 )8درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 )9درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 )11اختصاص یک صفحه تبلیغات رایگان در ویژه نامه کنفرانس ( در صورت انتشار)
 )11دریافت لوح یادبود حامی کنفرانس

حمایت کنندگان برنزی
مبلغ حمایت  25505550555 :ریال (معادل  2505550555تومان)
 )1حضور رایگان  4نفر از مدیران و کارشناسان سازمان در نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی کنفرانس
 )2معرفی سازمان در شبکه های مجازی کنفرانس
 )3معرفی سازمان به همراه تیزر تبلیغاتی آن در لوح فشرده کنفرانس به تعداد شرکت کنندگان
 )4معرفی سازمان و لینک آن در وب سایت پرمخاطب کنفرانس تا تاریخ برگزاری کنفرانس
 )5درج نشان سازمان در دکورهای سالن اصلی کنفرانس
 )6درج نشان سازمان در پوستر و بروشور کنفرانس
 )7دریافت لوح یادبود حامی کنفرانس
حامیان نشست های تخصصی
مبلغ حمایت  00505550555 :ریال ( معادل  0005550555تومان)
 )1حضور رایگان  5نفر در نشست تخصصی مربوطه و  2نفر در کل کنفرانس
 )2معرفی و پخش تیزر  5دقیقه در نشست تخصصی مربوطه
 )3قرارگیری پرجم در نشست تخصصی
 )4تابلوی خیرمقدم در نشست تخصصی
 )5توزیع لوح فشرده و بروشور تبلیغاتی در نشست تخصصی مربوطه
 )6معرفی سازمان توسط مدیر نشست تخصصی

