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بسته حمايت مالي از همايش
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 محورهاي كنفرانس

     زدايي از انرژي سياست
      

       

       

                 

            

       

 
         زيست ها بر امنيت انرژي و محيط اثرات تحريم

      

            

            

                 

            

            

     گذاري در بخش نفت و گاز ايران هاي سرمايه فرصت
 الف: بخش باالدستي

 

       

            

                 
 

 ب: بخش پايين دستي
 

  

       

       
 

 پ: جهاني كردن فضاي كسب و كار در بخش انرژي ايران
 

                 

       

  

  
 

 هاي نوين تبادل فناوري
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 .توسط مديرعامل در همايشارائه سخنراني  

 .نصب بنر اختصاصي در مسير تردد ميهمانان 

 چاپ آرم شركت حامي بر روي جلد بروشور نهائي و برنامه همايش. 

 صفحه در كتابچه راهنماي همايش.دو چاپ آرم و مشخصات شركت حامي در حد  

 تحويل بروشور به شركت حامي به تعداد مورد نياز جهت تبليغات خصوصي. 

 امكان قرار دادن هدايا و تبليغات محدود شركت حامي در كيف هدايا. 

 چاپ آرم شركت حامي در كليه مدارك منتشره در زمان برگزاري همايش. 

 ارتباط به صفحه اصلي سايت حامي. با امكاننمايش آرم شركت حامي در سايت اينترنتي مربوط به همايش  

       هاي تبليغاتي. هاي مربوط به همايش بر روي جايگاه محل سايرنمايش آرم شركت حامي در سالن برگزاري و  

 نمايشگاه جانبي.مترمربع در  52شركت حامي با مساحت  رايدر نظر گرفتن غرفه اختصاصي ب 

 نفر از افراد معرفي شده توسط شركت حامي. 52صدور كارت شركت در همايش براي  

  .نفر 3دار براي  صدور كارت مخصوص افراد غرفه 

    نام افراد بيشتر از تعداد فوق. جهت ثبت يدرصد 33تخفيف  رائها 

 تعرفه: يك ميليارد ريال

 .تردد ميهماناننصب بنر اختصاصي در مسير  

 چاپ آرم شركت حامي بر روي جلد بروشور نهائي و برنامه همايش. 

 چاپ آرم و مشخصات شركت حامي در حد دو صفحه در كتابچه راهنماي همايش. 

 تحويل بروشور به شركت حامي به تعداد مورد نياز جهت تبليغات خصوصي. 

 ف هدايا.امكان قرار دادن هدايا و تبليغات محدود شركت حامي در كي 

 چاپ آرم شركت حامي در كليه مدارك منتشره در زمان برگزاري همايش. 

 ارتباط به صفحه اصلي سايت حامي. با امكاننمايش آرم شركت حامي در سايت اينترنتي مربوط به همايش  

       هاي تبليغاتي. هاي مربوط به همايش بر روي جايگاه محل سايرنمايش آرم شركت حامي در سالن برگزاري و  

 مترمربع در نمايشگاه جانبي. 52شركت حامي با مساحت  رايدر نظر گرفتن غرفه اختصاصي ب 

 نفر از افراد معرفي شده توسط شركت حامي. 52صدور كارت شركت در همايش براي  

  .نفر 3دار براي  صدور كارت مخصوص افراد غرفه 

    .فوقنام افراد بيشتر از تعداد  جهت ثبت يدرصد 33تخفيف  رائها 

 هفتصد ميليون ريال تعرفه:
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 چاپ آرم شركت حامي بر روي جلد بروشور نهائي و برنامه همايش. 
 چاپ آرم و مشخصات شركت حامي در حد يك صفحه در كتابچه راهنماي همايش. 
 مورد نياز جهت تبليغات خصوصي. تحويل بروشور به شركت حامي به تعداد 
 امكان قرار دادن هدايا و تبليغات محدود شركت حامي در كيف هدايا. 
 چاپ آرم شركت حامي در كليه مدارك منتشره در زمان برگزاري همايش. 
 ارتباط به صفحه اصلي سايت حامي. با امكاننمايش آرم شركت حامي در سايت اينترنتي مربوط به همايش  
       هاي تبليغاتي. هاي مربوط به همايش بر روي جايگاه محل سايرنمايش آرم شركت حامي در سالن برگزاري و  
 مترمربع در نمايشگاه جانبي. 81شركت حامي با مساحت  رايدر نظر گرفتن غرفه اختصاصي ب 
 نفر از افراد معرفي شده توسط شركت حامي. 82صدور كارت شركت در همايش براي  
    نام افراد بيشتر از تعداد فوق. جهت ثبت يدرصد 52تخفيف ميزان  رائها 

 صد ميليون ريالپانتعرفه: 

 

 چاپ آرم شركت حامي بر روي جلد بروشور نهائي و برنامه همايش. 
 چاپ آرم و مشخصات شركت حامي در حد يك صفحه در كتابچه راهنماي همايش. 
 تعداد مورد نياز جهت تبليغات خصوصي. تحويل بروشور به شركت حامي به 
 چاپ آرم شركت حامي در كليه مدارك منتشره در زمان برگزاري همايش. 
 ارتباط به صفحه اصلي سايت حامي. با امكاننمايش آرم شركت حامي در سايت اينترنتي مربوط به همايش  
       هاي تبليغاتي. بر روي جايگاههاي مربوط به همايش  محل سايرنمايش آرم شركت حامي در سالن برگزاري و  
 مترمربع در نمايشگاه جانبي. 85شركت حامي با مساحت  رايدر نظر گرفتن غرفه اختصاصي ب 
 نفر از افراد معرفي شده توسط شركت حامي. 83صدور كارت شركت در همايش براي  
    نام افراد بيشتر از تعداد فوق. جهت ثبت يدرصد 82تخفيف  رائها 

 ميليون ريال و پنجاه صدسيتعرفه: 

 م شركت حامي بر روي جلد بروشور نهائي و برنامه همايش.چاپ آر 
 چاپ آرم و مشخصات شركت حامي در حد يك صفحه در كتابچه راهنماي همايش. 
 تحويل بروشور به شركت حامي به تعداد مورد نياز جهت تبليغات خصوصي. 
 منتشره در زمان برگزاري همايش. چاپ آرم شركت حامي در كليه مدارك 
 ارتباط به صفحه اصلي سايت حامي. با امكاننمايش آرم شركت حامي در سايت اينترنتي مربوط به همايش  
       هاي تبليغاتي. هاي مربوط به همايش بر روي جايگاه محل سايرنمايش آرم شركت حامي در سالن برگزاري و  
 مترمربع در نمايشگاه جانبي. 9شركت حامي با مساحت  رايدر نظر گرفتن غرفه اختصاصي ب 
 نفر از افراد معرفي شده توسط شركت حامي. 2صدور كارت شركت در همايش براي  
    نام افراد بيشتر از تعداد فوق. جهت ثبت يدرصد 83تخفيف  رائها 

 ميليون ريال و پنجاه دويستتعرفه: 
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فرم زير را تكميل نموده و به نمابر دبيرخانه همايش ارسال فرماييد تا نسبت به صدور  ،صورت تمايلدر 

 اقدام گردد. ،حساب مربوطه صورت

 نام شركت: 

 نام مديرعامل:

 نمابر:           تلفن تماس:

 پست الكترونيك:

 آدرس:

 تلفن:               مسئول هماهنگي:خانم/ آقاي:                                         

 : تلفن همراه                                   

 يك ميليارد ريال(الماس(

پانصد ميليون ريال( طاليي( 

دويست و پنجاه ميليون ريال( بلورين(

ميليون ريال()هفتصد  پالتين

سيصد و پنجاه ميليون ريال( اي نقره(

 مهر و امضاء

 دبيرخانه همايش:
 71و  71واحد  ،711شماره  ،بين نفت و مدرس ،خيابان وحيد دستگردي )ظفر( ،انجمن اقتصاد انرژي ايران

 info@iraee.org : پست الكترونيك     66626221نمابر:      66626227-1تلفن: 


