کنگره بین المللی سالمت و صنعت اسب

حامیان مالی ممتاز
مبلغ حمایت مالی ویژه  250¸000¸000ریال میباشد و حامی مالی ویژه از تسهیالت زیر بهره
مند میگردد:
 )1درج نام و آرم شرکت بر روی کارت های سینه شرکت کنندگان  ،بند کارت های سینه و داخل کیف ها
 )2استقرار بنر تبلیغاتی شرکت ( 90در  )2در داخل سالن کنگره
 )3امکان پخش تیزر تبلیغاتی شرکت (به مدت  5دقیقه) در سالن کنگره در فواصل بین جلسات
 )4درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر ،سایت ،بروشور ،کارت دعوت ،کتاب
اطالعات کنگره و نمایشگاه و  CDکنگره

 )5درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل سالن برگزاری کنگره و نمایشگاه
 )6امکان قراردادن بروشور و هدایای تبلیغاتی شرکت در داخل کیفهای کنگره
 )7امکان در اختیار قراردادن کارت دعوت کنگره جهت دعوت از مدعوین شرکت حامی مالی و حضور
مسئولین و مدعوین شرکت به طور رایگان در کنگره )  6نفر)
 )8در اختیار قراردادن غرفه در نمایشگاه ( 24متر)
 )9اسکان رایگان

آدرس دبیرخانه :استان سمنان-شهرستان مهدیشهر،میدان شهدا،پارک علم وفناوری واحد رشد شهرستان مهدیشهر
تلفن همراه09011030689 :
فکس02333629841 :
تلفن02333629840 :
email: info@ihhic2018.ir
www.ihhic2018.ir

کنگره بین المللی سالمت و صنعت اسب

حمایت مالی «طال»
مبلغ حمایت مالی طال  150¸000¸000ریال میباشد و حامی مالی طال از تسهیالت زیر بهره
مند میگردد:
 )1درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر ،سایت ،بروشور ،کارت دعوت،
 CDکنگره

 )2درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل سالن برگزاری کنگره و نمایشگاه
 )3درج نام و آرم شرکت در گواهی حضور شرکت کنندگان در کنگره
 )4امکان قراردادن بروشور و هدایای تبلیغاتی شرکت در داخل کیفهای کنگره
 )5امکان در اختیار قراردادن کارت دعوت کنگره جهت دعوت از مدعوین شرکت حامی مالی و
حضور مسئولین و مدعوین شرکت به طور رایگان در کنگره ( 4نفر)
 )6در اختیار قراردادن غرفه در نمایشگاه ( 18متر)
 )7اسکان رایگان

آدرس دبیرخانه :استان سمنان-شهرستان مهدیشهر،میدان شهدا،پارک علم وفناوری واحد رشد شهرستان مهدیشهر
تلفن همراه09011030689 :
فکس02333629841 :
تلفن02333629840 :
email: info@ihhic2018.ir
www.ihhic2018.ir

کنگره بین المللی سالمت و صنعت اسب

حمایت مالی «نقره»
مبلغ حمایت مالی نقره  100¸000¸000ریال میباشد و حامی مالی نقره از تسهیالت زیر بهره
مند میگردد:
 )1درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر ،سایت ،کارت دعوت و
و  CDکنگره
 )2درج نام و آرم شرکت در تابلوهای محل سالن برگزاری کنگره و نمایشگاه
 )3امکان در اختیار قرار دادن کارت دعوت کنگره جهت دعوت از مدعوین شرکت حامی مالی و
حضور مسئولین و مدعوین شرکت به طور رایگان در کنگره ( 3نفر)
 )4در اختیار قرار دادن غرفه در نمایشگاه ( 12متر)
 )5اسکان رایگان

حمایت مالی «برنز»
مبلغ حمایت مالی برنز  50¸000¸000ریال میباشد و حامی مالی برنز از تسهیالت زیر بهره
مند میگردد:
 )1درج نام و آرم شرکت در اسناد و انتشارات کنگره شامل پوستر ،سایت
 )2امکان در اختیار قرار دادن کارت دعوت کنگره جهت دعوت از مدعوین شرکت حامی مالی و حضور
مسئولین و مدعوین شرکت بطور رایگان در کنگره ( 2نفر)
 )3در اختیار قراردادن غرفه در نمایشگاه ( 9متر)

آدرس دبیرخانه :استان سمنان-شهرستان مهدیشهر،میدان شهدا،پارک علم وفناوری واحد رشد شهرستان مهدیشهر
تلفن همراه09011030689 :
فکس02333629841 :
تلفن02333629840 :
email: info@ihhic2018.ir
www.ihhic2018.ir

کنگره بین المللی سالمت و صنعت اسب

حمایت مالی
مبلغ حمایت مالی  20¸000¸000ریال میباشد و حامی مالی از تسهیالت زیر بهره مند
میگردد:

 .1امکان قرار دادن هدایای تبلیغاتی حامی در بسته فرهنگی یادبود کنفرانس
 .2درج لوگوی حامی در صفحه اصلی وب سایت کنفرانس
 .3اهدای لوح تقدیر به حامی

آدرس دبیرخانه :استان سمنان-شهرستان مهدیشهر،میدان شهدا،پارک علم وفناوری واحد رشد شهرستان مهدیشهر
تلفن همراه09011030689 :
فکس02333629841 :
تلفن02333629840 :
email: info@ihhic2018.ir
www.ihhic2018.ir

