دومین کنفرانس ملی مدیریت کالنشهرها
با رویکرد محیطزیست
42و  42آبان ماه 5932

کنفرانس ملی مدیریت کالنشهرها با رویکرد محیطزیست
با عىایت بهٍ اَمیهت فهرايان شااشهُای م هی زیسهت ي د اتهتای ااهرای بىهد یه ا ه  888قهاوًن
اتاتههی ،ديمههیه "کىفههراوس ملههی مههدیریت کالوشههُرَا بهها يیکههرد م ههی زیسههت"د تهها ی  83ي
86آبانمهاٌ  8736بها ممایهت تهازماوُای دياتهی ،تهازمانَهای خوً هی ي داوشه اٌَهای کشهً د تُهران
برگسا می ردد.
شرای ممایت:
ش هرکتَهها ،باو ه َهها ،مًتسههال مههاای ي اعتبهها ی ،بیمههٍ ،تههازمانَهها ي  ...د ههً ل تمای ه مههیتًاوىههد
ممایههت مههاای کىفههراوس ملههی "مههدیریت کالوشههُر بهها يیکههرد م ههی زیسههت" ا د تمههاط طههًت مههدل
تههازماودَی ي برگههسا ی آن عُههدٌدا بههًدٌ ي بوىههًان مههامی کىفههراوس مورفههی گردوههد .مامیههان د  3طههر
طالیههی ،وقههرٌای ،بروههسی ي يیههمٌ امکههان ممایههت از کىفههراوس ا دا وههد کههٍ شههر خههدمال کىفههراوس بههٍ
ایشان مطابق اديت ذی میباشد.
هشخصات حاهی :
ًام هشارکت کٌٌذُ :
اًتخاب طرح حوایتی:
ٍیژُ

ًقرُای

طالیی

ترًسی

آدرس :
تلفي :

دٍرًگار :

تلفي ّوراُ:
Email :

ًام هذیریت هشارکت کٌٌذُ :

Website :
ًام ًوایٌذُ هشارکت کٌٌذُ در کٌفراًس:
تلفي ّوراُ ًوایٌذُ:

وشاوی دبیرخاوٍ:
تُران ،میدان فاطمی ،میدان گلُا ،اوتُای خیابان مرداد ،پالک 73
کد پستی8387317188 :
تلفکس11761381 - 11883883 :
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سطح حوایت هالی ٍیژُ ***
کٌفراًس هلی هذیریت کالًشْر تا رٍیکرد هحیطزیست
**** تطح يیمٌ مشا کت
شرای َمکا ی د تطح يیمٌ بر اتاس توام طرفیه توییه می ردد.

سطَح حوایت هالی
کٌفراًس هلی هذیریت کالًشْر تا رٍیکرد هحیطزیست
ردیف

شرح خذهات

سطح

سطح

سطح

طالیی

ًقرُای

ترًسی

1

پخش تیسر شرکت در هیاىترًاهِّا



2

اهکاى ارائِ کارگاُ آهَزشی در کٌفراًس



3

درج آرم شرکت تر رٍی اسٌاد اداری کٌفراًس



4

تقذیر از هذیریت شرکت در هراسن اختتاهیِ کٌفراًس



5

درج آرم رٍی پَستر کٌفراًس



6

درج آرم شرکت در اٍراق تثلیغات کٌفراًس



7

درج آرم شرکت تر رٍی تٌر زهیٌِ سي





8

درج آرم شرکت در  CDکٌفراًس





9

ًصة پرچن شرکت در جایگاُ پرچن حاهیاى کٌار سي





11

درج آرم تررٍی تثلیغات هحیطی کٌفراًس شاهل



















تٌرّای اطالع رساًی
11

ًصة استٌذ شرکت در هحَطِ کٌفراًس

12

درج آرم شرکت تررٍی سایت کٌفراًس تا لیٌک تِ
سایت حاهی

13

قراردادى اطالعات ٍ تثلیغات در کیف ٍ پَشِّای
اّذایی کٌفراًس

طالیی 31 :هیلیَى تَهاى

ًقرُای  21 :هیلیَى تَهاى
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ترًسی  11 :هیلیَى تَهاى
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وشاوی دبیرخاوٍ:
تُران ،میدان فاطمی ،میدان گلُا ،اوتُای خیابان مرداد ،پالک 73
کد پستی8387317188 :
تلفکس11761381 - 11883883 :

