
 

 

 

 1فرم شماره 

  از برگزاری  حمایت درخواست
 

احتراما، به آگاهی می رساند سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، دبیرخانه دائمی رفتار شناسی حریق با همکاری موسسه 

به عنوان دو رویداد "لجستیک در فرماندهی حوادث "و دومین همایش ملی  "رفتار شناسی حریق"فرارسانه، چهارمین همایش ملی

در شیراز با حضور مدیران عامل، عملیات، تدارکات، پشتیبانی و  29بهمن تا یکم اسفند  92روز از تاریخ  3تخصصی و منحصر بفرد طی 

 و همچنین مقامات ارشد کشوری و لشگری برگزار نمایند.شهری و صنعتی آتش نشانی  نمایندگان عالی رتبه در حوزه ایمنی

نسبت به  info@isecexpo.com  پست الکترونیکی به آدرس طریقاز و ارسال آن 1گردد با تکمیل فرم شماره  دینوسیله دعوت میلذا ب

ره تماسهای با شما دید وباز  www.isecexpo.comبه اطالعات تکمیلی از سایت و در صورت نیاز  نمایید اقدام همایشتمایل شرکت در 

 د.ذیل تماس حاصل فرمایی

 
 
  :عامل مدیر نام                                                      :/ سازمانموسسه / شرکت نام

  :فعالیت زمینه

  :سایت وب آدرس                                                                :تلفن شماره

                                                                               :االختیار تام نماینده همراه تلفن شماره                                    :االختیار تام نماینده نام

                                                                                                                                   

 مهر و امضا                                                                                                                                        

 خارج از پکیج ارسالی تبلیغاتیپیشنهادی  های گزینه
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http://www.isecexpo.com/


 

 

 

 همایش بسته های حمایت از برگزاری
 میلیون تومان  53الماس مبلغ  اسپانسري الف:       

 تخصيص فضاي نمايشگاهي ويژه در سالن اصلي  -1

 اصليدرج لوگوي اسپانسر در پوستر  -2

 با مديران و مهمانان داخلي و خارجي در محل نمايشگاه    B2Bامکان برگزاري  جلسات  -3

 همايشنفر از مهمانان ويژه اسپانسر براي حضور در  5 دعوت افتخاري -4

 دقيقه 2سالن اصلي به مدت پخش کليپ اسپانسر در  -5

 رفي شرکت اسپانسر به گروههاي هدفامکان ارسال پيامك جهت مع -6

 در ورودي نمايشگاه جانبي  2*09و يك استند  اصليدر مسير  سالن  2*09امکان نصب يك استند -7

 همايش  لوگوي شرکت اسپانسر در وب سايتقرار دادن  -8

 )به شرط حضور(نفر  7براي و صدور گواهي حضور ميان وعده  پذيرايي ناهار، -0

 همايشاعطاي تنديس  -19

 )طبق قوانين دبيرخانه(همايشقرار دادن يك قلم از هدايا و بروشورهاي تبليغاتي اسپانسر داخل پك اهدايي  -11

 درج لوگوي اسپانسر در تبليغات سطح شهر -12

 درج نام و لوگوي اسپانسر بر روي پس زمينه پرده نمايش سالن اصلي ) به صورت متناوب(  -13

 )تهيه توسط اسپانسر(امکان نصب استند اسپانسر روي سن  -14

 )تهيه توسط اسپانسر(پرچم اسپانسر روي سن  نصبامکان  -15

 يه امکان اهداي جوايز نقدي و غير نقدي به شرکت کنندگان در قرعه کشي مراسم اختتام -16

 درج لوگوي اسپانسر بر روي سي دي همايش  -17

 درج لوگوي اسپانسر بر روي تنديس همايش -18

 استفاده از تجهيزات اسپانسر در مانور عملياتي ) طبق قوانين سازمان آتش نشاني شيراز و دبيرخانه همايش( -10

 استفاده ميهمانان اسپانسر از پکيج تفريحي )گشت شهري( -29

 میلیون تومان 52 مبلغ:  شماره یک  بسته تبلیغاتی ب: 

 تخصيص فضاي نمايشگاهي ويژه     -1

 همايش نفر از مهمانان ويژه اسپانسر براي حضور در 4 دعوت افتخاري    -2

 نفر  3پذيرايي ناهار، ميان وعده و صدور گواهي حضور براي     -3      

 همايش امکان ارسال پيامك جهت معرفي شرکت اسپانسر به گروه هاي هدف    -4

 )تهيه توسط اسپانسر(امکان نصب يك استند تبليغاتي يا خوش آمد گويي در محل نمايشگاه   -5

  همايشقرار دادن لوگوي شرکت اسپانسر در وب سايت     -6

 (همايش)طبق قوانين دبيرخانه  همايشقرار دادن يك قلم بروشور تبليغاتي شرکت اسپانسر داخل پك اهدايي  -7

 همايشقدير اعطاي لوح ت -8

 استفاده ميهمانان اسپانسر از پکيج تفريحي )گشت شهري( -0      

 میلیون تومان 22 مبلغ :بسته تبلیغاتی شماره دو  -پ

 تخصيص فضاي نمايشگاهي  -1

 کنگرهنفر از مهمانان ويژه اسپانسر براي حضور در  2 دعوت افتخاري -2

 کنگرهامکان ارسال پيامك جهت معرفي شرکت اسپانسر به گروههاي هدف  -3

 قرار دادن لوگوي شرکت اسپانسر در وب سايت همايش  -4

 همايشتقدير اعطاي لوح  -5

 نفر 2براي صدور گواهي حضور  و ميان وعده ،پذيرايي ناهار -6
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