
 

 (اسپانسرشیپ)بسته های  ایران اولین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی شرایط حمایت از

 

 ردیف
همایش شرایط حمایت از 

 توسط شرکت ها

 الماس

 (اسپانسر 1)

000/000/000/1 

 )ریال(

 پالتین

 اسپانسر(1)

000/000/000 

 )ریال(

 طالیی

 اسپانسر( 6)

000/000/050 

 )ریال(

 نقره ای

 اسپانسر(6)

000/000/000 

 )ریال(

1 

لیغاتی بامکان نمایش آگهی ت

شرکت حامی در سایت رسمی 

 فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

 )مطابق قوانین(

*  

 ماه( 0)به مدت 

*  

 ماه( 1)به مدت 
  

2 
اختصاص غرفه رایگان به شرکت 

 نمایشگاه جانبیحامی در 
 (متر 18،  8،6) متر مربع(10) متر مربع( 25) متر مربع( 52)

0 
قرار گرفتن نام و لوگوی شرکت 

 حامی در سایت همایش
* * * * 

0 
تخصیص زمان سخنرانی در سالن 

اصلی به نماینده علمی شرکت 

 دقیقه( 15حامی )

*    

5 
قراردادن بروشور و هدایای شرکت 

 همایشحامی در پکیج 

یا  بروشور *

 هدایا

یا  ربروشو *

 هدایا
 * هدایا هدایا* 

6 
درج لوگوی شرکت حامی برروی 

 پکیج همایش
*    

0 

درج لوگوی شرکت حامی برروی 

کلیه مستندات چاپی همایش 

استند،پاپ اپ،بنر ،کارت )پوستر،

 (دعوت و...

* * * * 

8 
پخش تیزر تبلیغاتی شرکت حامی در بین 

 دقیقه( 0)حداکثر همایشبرنامه های 
*    

9 
نصب پرچم عمودی شرکت حامی 

 برروی سن همایش
* *   

10 
نصب استند محصوالت شرکت 

 حامی در ورودی سالن نمایشگاه
  محصول 1 * محصول 2 * محصول 0 *



 

 

 ردیف
شرایط حمایت از همایش 

 توسط شرکت ها

 الماس

 اسپانسر( 1)

000/000/000/1 

 )ریال(

 پالتین

 اسپانسر(1)

000/000/000 

 )ریال(

 طالیی

 اسپانسر( 6)

000/000/050 

 )ریال(

 نقره ای

 اسپانسر(6)

000/000/000 

 )ریال(

11 
مصاحبه مطبوعاتی با نماینده شرکت 

 حامی وچاپ در نشریات تخصصی
* *   

12 
ارایه کارگاه ویژه النچ محصول 

 شرکت حامی )با تایید دبیر علمی(
*    

10 
شرکت حامی بر پشت چاپ لوگوی 

کارت سینه شرکت کنندگان در 

 همایش

* * * * 

10 

ارسال پیامک گروهی توسط کنگره 

به گروه های هدف از طرف شرکت 

حامی همایش )پیامک دعوت به 

 حضور(

* * *  

15 
ثبت نام رایگان در همایش ویژه 

 شرکت حامی همایش
 (نفر) 0 (فرن) 5 (نفر) 0 (فرن)10

16 
از مدیران شرکت دعوت اختصاصی 

حامی جهت حضور در مراسم 

 افتتاحیه همایش

 نفر(ا ) نفر() 2 نفر() 0 )نفر( 5

10 
دعوت اختصاصی از مدیران شرکت 

حامی جهت حضور در شام ضیافت 

 همایش

 نفر(ا ) نفر() 2 نفر() 0 )نفر( 5

18 
چاپ رایگان تبلیغات شرکت حامی 

 در کتاب همایش
  )صفحه( 1 )صفحه(2 )صفحه( 0

19 
استقرار استند های شرکت حامی در 

 محل پذیرایی همایش
*    

20 
اهدا لوح تقدیر و تندیس همایش به 

شرکت حامی درمراسم اختتامیه 

 همایش

* * * * 


