
 

 

 باسالم و احترام؛

دلیل هب INOTEX 2019هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری ویژه در توجه به موضوع تبلیغات به

های بسیاری را به خود معطوف کنندگان این رویداد، نگاهگیر، سالم و سازنده میان شرکت وجود رقابتی چشم

ها از فضاهای تبلیغاتی به طور کامل نمایان است. از این نموده است. اهمیت این موضوع، در استقبال شرکت

تی های تبلیغای فضاهای موجود اقدام به ارائهنظر گرفتن محدودیت فضاها و حساسیترو ستاد برگزاری با در

 های ترکیبی نموده است.رت مجزا و بستهبه دو صو

های مورد نیاز خود را انتخاب و فرم مربوطه را پس از تکمیل بایست آیتمهای متقاضی میمنظور شرکتبدین

ایمیل  به به ستاد برگزاری 12/۰3/89مورخ  یکشنبهظهر روز  ۰۰:12ساعت  تابه همراه فیش مبلغ واریز شده، 

 irinotex@asna. .ارسال گردد 

 .باشدهای مذکور به شرح ذیل میی تبلیغات در فضاتعرفه
 

 مجزا -الف 

 

 

 

 

 

 تبلیغات در نمایشگاه

  کتاب نمایشگاه 

()تومانقیمت  سفارش   تعداد  ردیف شرح تعداد صفحه 

  ،۰۰۰،۰۰۰15  1 پشت جلد 1 

  ،۰۰۰،۰۰۰5  2 داخل جلد رو 2 

  ،۰۰۰،۰۰۰5  3 داخل جلد پشت 2 

  ،۰۰۰،۰۰۰4 (3و2صفحات داخلی )صفحه  -   4 

  ،۰۰۰،۰۰۰2 (به بعد 3)صفحات داخلی  -   5 

  ۰۰۰،۰۰5،1  6 آگهی در صغهات پایانی - 

   ۰۰۰،۰۰۰،1۰ صفحاتدرج آگهی در پایین تمام  -   7 

mailto:inotex@asna.ir


 

 استند نمایشگر

(تومانقیمت ) سفارش   تعداد  ردیف شرح 

ثانیه  5)عکس، پوستر( به مدت آگهی تبلیغاتی  1نمایش  1،۰۰۰،۰۰۰     1 

ثانیه 5)عکس، پوستر( به مدت آگهی تبلیغاتی  3نمایش  2،5۰۰،۰۰۰      

  ،۰۰۰1،5۰۰ ای صامتثانیه 15تیزر    2 
 3 بازی 6،۰۰۰،۰۰۰۰   

 

 های ترکیبیبسته –ب 

1ویژه ی بسته  

 سفارش
(تومانقیمت )  

 ردیف شرح
 مجموع خدمات بسته

 ۰۰،۰۰۰4،2۰  ۰۰،۰۰۰،525  

 1 پشت جلد کتاب

صفحه داخل کتاب 4  2 
 15)عکس، پوستر(+ تیزر آگهی تبلیغاتی  3نمایش 

 ثانیه ای صامت
4 

2ویژه ی بسته  

 سفارش
(تومانقیمت )  

 ردیف شرح
 مجموع خدمات بسته 

 ۰۰،۰۰۰4،12  ۰۰،۰۰۰15،5  

 1 داخل روی جلد کتاب

 2 کتاب داخل صفحه 4
 15تیزر )عکس، پوستر(+ آگهی تبلیغاتی  3نمایش 

 ثانیه ای صامت
4 

 

 

 

 

3ویژه ی بسته  



 

 سفارش
()تومانقیمت   

 ردیف شرح
 مجموع خدمات بسته 

 ۰۰،۰۰۰2،11  ۰۰،۰۰۰۰،14  

 1 داخل پشت جلد کتاب 

 2 کتاب داخلصفحه  4

استند نمایشگرسری تبلیغ در  3  4 

4ویژه ی بسته  

 سفارش
(تومانقیمت )  

 ردیف شرح
خدماتمجموع  بسته   

 ۰۰،۰۰۰4،1۰  ۰۰،۰۰۰۰،13  
 1 کتاب داخلصفحه  6

استند نمایشگرسری تبلیغ در  1  3 

 

ی ای است که هزینهاولویت واگذاری با درخواست کنندههای تبلیغاتی، محدودیت فضاتوجه به با  توجه:

ذکر است حق الزم به باشد.می. همراهی و همکاری شما، سزاوار ستایش تبلیغات را زودتر واریز کرده باشد

 نمایند.های ترکیبی تبلیغات را انتخاب میهایی است که بستهتقدم با شرکت

 

 

 

 نام شرکت:                                                               نام و نام خانوادگی:

 امضاء و مهر:        شماره تماس:                                                    

 تاریخ:                                                                            

 

 


