
 

 

لغایت دی ماه  8و نگهداری در صنعت آب و فاضالب را در تاریخ  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در نظر دارد تا دومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری

نین آثار ارسال شده از سوی سال جاری برگزار کند. در این جشنواره کلیه معاونت های نظارت بر بهره برداری شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی حضور داشته و همچ

نیرو در معرض نمایش عموم درخواهد آمد. از این رو حضور و مشارکت خانواده عظیم صنعت آب و فاضالب میتواند  بخش دولتی و خصوصی با حضور مقامات بلندپایه وزارت

 .فرصت مغتنمی برای ارتقاء تعامالت تجاری آنان محسوب گردد لذا به پیوست، جداول تعرفه فضاهای اختصاصی نمایشگاه جشنواره ایفاد می گردد

 (2جدول ) تعرفه حضور در کتاب نمایشگاه                                                                                                                  (1تعرفه خرید غرفه )جدول                                                      

   

 

 

 

 

 (3جدول تعرفه حضور در وب سایت دائمی نمایشگاه )                        

 

 

 مشخصات فنی کتاب نمایشگاه:

 های حضور یافته در مرحله پایانیحاوی اطالعات شرکت                                                                                                                                          

 جشنواره به انضمام صفحات آگهی ویژه.                                                                                                                     

 گرم 531گالسه کاغذ متن:   نسخه  0222 تیراژ:وزیری    قطع:                                                                                                                                                                           

 چسب گرم صحافی:رنگ با روکش سلفون    4 جلد:رنگ   4 چاپ:                                                                                                                                                                             

 (5تعرفه اعالن صوتی و ویدئو پروژکشن در طول برگزاری نمایشگاه )جدول                                                                                (4جدول تعرفه اسپانسری فضاهی خبری )                                      

 

 (6)جدول شماره  تعرفه کارگاه آموزشی                                    

 

 ساعت می باشد. 2همراه با زمان پذیرایی و نظافت  2کل زمان در اختیار  ،نفر به همراه پذیرایی میان وعده 111سالن حداکثر *مشخصات کارگاه آموزشی : گنجایش 

 

 توضیحات شرح ردیف
مبلغ 

 )ریال(

1 
متر(  11خرید غرفه )حداقل فضا 

 هر متر مربع
--------- 000/000/3 

 حضور در کتاب نمایشگاه )الزامی( 1

فضای دایرکتوری 

و یک صفحه 

 داخلی

000/000/4 

 مبلغ )ریال( شرح ردیف

 000/000/30 داخل روی جلد 1

 000/000/30 صفحه اول 1

 000/000/11 صفحه دوم 3

 000/000/11 صفحه سوم 4

 000/000/14 شناسنامه (صفحه چهارم ) کنار  5

 000/000/48 آرم اسپانسری صفحات دایرکتوری 6

 000/000/14 صفحه سوم از آخر 7

 000/000/14 صفحه ماقبل آخر 8

 000/000/18 صفحه آخر 9

 000/000/11 داخل پشت جلد 10

 000/000/50 پشت جلد 11

 توضیحات شرح ردیف
مبلغ 

 )ریال(

1 
 وب سایت

Iranabfa.ir 

 000/000/11 درج خبر

 000/000/41 بنر تبلیغاتی 1

 000/000/60 بنر با قابلیت اتصال به سایت مرجع 3

 توضیحات شرح ردیف
مبلغ 

 )ریال(

1 
اسپانسری استند مصاحبه 

 های خبری مسئوالن

 قابلیت حضور در

لوگو وال تبلیغاتی در  

فضای مصاحبه  1

 نشسته و ایستاده

000/000/36 

 توضیحات شرح ردیف
مبلغ 

 )ریال(

1 
اعالن صوتی )رادیو 

 محل روزانه(

بار تکرار پخش در روز با  10

ثانیه یا  15فرصت زمانی 

 کلمه 15حداکثر 

000/000/6 

1 
اعالن صوتی )رادیو 

 محلی روزانه(

روز نمایشگاه با  4برای هر 

بار تکرار پخش در  10قابلیت 

ثانیه یا  15روز با فرصت زمانی 

 کلمه 15حداکثر

000/000/10 

 پروژکشنویدئو  3
روز با  4بار تکرار پخش در  30

 دقیقه 10فرصت زمانی هر روز 
 مبلغ )ریال( توضیحات شرح ردیف 000/000/15

 000/000/58 برگزاری هرکارگاه کارگاه آموزشی 1



 

 

                      .                                                                                                                م کوتاه ( صنعت آب و فاضالب) پیا*گستره ارسال بسته کامل سامانه ارتباط الکترونیک          (7استفاده از تعرفه سامانه ارتباط الکترونیک )پیام کوتاه ( صنعت آب و فاضالب )جدول 

 معاونت آب و آبفای وزارت نیرو -5                                                                                                                                     

 ورآب و فاضالب کششرکت مهندسی  -0     

 کلیه مدیران و کارشناسان حوزه نظارت بر بهره برداری و برنامه ریزی توسعه -     

   (مدیران عامل) شرکت های آب وفاضالب شهری و روستایی -3     

 ری.و توسعه نظارت بر بهره بردایئت مدیره و معاونان برنامه ریزیی اعضای ه -     

 مدیران روابط عمومی. -شناسان حوزه برنامه ریزی و توسعه  کار -کارشناسان حوزه نظارت بر بهره برداری  -                                                                                                                                    

 خش خصوصی مرتبط با صنعت آبفا ها و صنوف و کلیه مشاوران، پیمانکاران و تولیدکنندگان ب نجمنا -4                                                                                                                                     

 ( 9تعرفه اسپانسری نقشه نمایشگاه بیلبورد اصلی نمایشگاه ) جدول شماره                                                                   ( 8اختتامیه )جدول تعرفه اسپانسری مراسم افتتاحیه و               

              

 (11تعرفه خرید استیکر تبلیغاتی کف زمین ورودی و میز اطالع رسانی جشنواره ) جدول                                    ( 11تصویری جشنواره )جدول تعرفه خرید بالون تبلیغاتی و یادبود        

       

 (12)جدول  آب و فاضالب شهری و روستایی کشور هایشرکت اسپانسری نشست سراسری مدیران                                                                           

 

 ( 13ویژه )جدول  بسته اسپانسری                                                                                                                                  

 

 مبلغ )ریال( توضیحات شرح ردیف

 000/100/4 بسته کامل سامانه پیام کوتاه 1

 توضیحات شرح ردیف
مبلغ 

 )ریال(

 مراسم افتتاحیه 1
اهدای هدایای 

تبلیغاتی، استقرار 

 1×1استند 

000/000/46 

 000/000/46 مراسم اختتامیه 1

 مبلغ )ریال( توضیحات شرح ردیف

 اسپانسری نقشه نمایشگاه 1

درج لوگوی شرکت 

بر روی راهنمای 

 استفاده از غرفه ها

000/000/14 

 بیلبورد اصلی 1

یک شرکت به 

 صورت انحصاری
000/000/110 

 000/000/14 هر شرکت

 مبلغ )ریال( توضیحات شرح ردیف

 بالون تبلیغاتی 1
روز برگزاری 4در طول 

 نمایشگاه
000/000/41 

1 
بسته یادبود تصویری 

 جشنواره
--- 000/000/41 

 مبلغ )ریال( توضیحات شرح ردیف

 000/000/36 50×70سایز  استیکر کف زمین ورودی 1

1 

میز اطالع رسانی نقشه نمایشگاه و 

کاتالوگ اختصاصی در مبادی ورودی 

 به نمایشگاه

عدد  1به همراه 

 بیلبورد
000/000/54 

 مبلغ )ریال( توضیحات شرح ردیف

 222/222/02 هدایا + بروشور + استند تبلیغاتی اسپانسری نشست سراسری مدیران شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور 5

 بسته برنز بسته نقره بسته طال

 خدمات
مبلغ 

 )ریال(
 خدمات

مبلغ 

 )ریال(
 خدمات

مبلغ 

 )ریال(

مصاحبه در ویژه نامه، سه نوبت استفاده از سامانه پیامک، دو 

صفحه آگهی در ویژه نامه، آرم اسپانسر روی جلد کتاب 

، ID CARDنمایشگاه، اسپانسری کارت دعوت، اسپانسری 

اسپانسری در تابلوهای شهری، بنر سایت، درج لوگو بر 

 مراسم افتتاحیه و اختتامیه، اسپانسر استند مصاحبه CDروی

های خبری مسئوالن و اسپانسری نقشه نمایشگاه، اعالن 

 صوتی

22
2

/
22

2
/

40
2

 

نوبت استفاده از  دومصاحبه در ویژه نامه، 

سامانه پیامک، دو صفحه آگهی در ویژه نامه، 

آرم اسپانسر روی جلد کتاب نمایشگاه، 

 IDاسپانسری کارت دعوت، اسپانسری 

CARDبنر سایت، درج لوگو بر روی ،CD 

مراسم افتتاحیه و اختتامیه، اسپانسر استند 

مصاحبه های خبری مسئوالن و اسپانسری 

 نقشه نمایشگاه، اعالن صوتی

22
2

/
22

2
/

04
2

 

نوبت استفاده از  یکمصاحبه در ویژه نامه، 

صفحه آگهی در ویژه نامه، یک سامانه پیامک، 

آرم اسپانسر روی جلد کتاب نمایشگاه، 

ایت، درج لوگو بر اسپانسری کارت دعوت، بنر س

و مراسم افتتاحیه و اختتامیه  CDروی

 اسپانسری نقشه نمایشگاه، اعالن صوتی

22
2

/
22

2
/

56
2

 


