
   
آبان  24لغايت  21مندي هاي بهره برداري در صنعت آب و فاضالب را در تاريخ ناوشركت مهندسي آب و فاضالب كشور در نظر داردتا نخستين جشنواره و نمايشگاه ت

در اين جشنواره كليه معاونت هاي نظارت بر بهره برداري شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي حضور داشته و همچنين آثار . ماه سال جاري برگزار كند 
ات بلندپايه وزارت نيرو در معرض نمايش عموم در خواهد آمد ، از اين رو حضور و مشاركت خانواده عظيم ارسال شده از سوي بخش دولتي و خصوصي با حضور مقام

نمايشگاه جشنواره جداول تعرفه فضاهاي اختصاصي ، تعامالت تجاري آنان محسوب گردد لذا به پيوست صنعت آب و فاضالب مي تواند فرصت مغتنمي براي ارتقاء 
  .ايفاد مي گردد

  
  ) 2جدول (  تعرفه حضور در كتاب نمايشگاه                                                                                                                   ) 1جدول (  تعرفه خريد غرفه                                   

                        

  ) 3جدول (   تعرفه حضور در وب سايت دائمي نمايشگاه                         

                                                                                                          :مشخصات فني كتاب نمايشگاه *
افته در مرحله پاياني جشنواره به حاوي اطالعات شركت هاي حضور ي

  .انضمام صفحات آگهي ويژه
        گالسه: كاغذ متن   گرم  135هزار نسخه   2000: وزيري  تيراژ :قطع 

  چسب گرم: صحافي    رنگ با روكش سلفون     4: جلد  رنگ 4: چاپ                                                                                                                  
           

                             ) 5جدول (  تعرفه اعالن صوتي  و ويدئو پروژكشن در طول برگزاري نمايشگاه                                                                      ) 4جدول (  اسپانسري فضاهاي خبري تعرفه                                   
  

                                    
  ) 6جدول (  آموزشيتعرف كارگاه                                              

  
  .مي باشد ساعتهمراه با زمان پذيرايي و نظافت  2كل زمان در اختيار . نفر به همراه پذيرايي ميان وعده 100گنجايش سالن حداكثر   :مشخصات كارگاه هاي آموزشي *   

                                                       
  
  

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

  000/000/3  طبقه باال  هر متر مربع )متر  12حداقل فضا( خريد غرفه   1
  000/500/2  طبقه پايين

  ) الزامي( حضور در كتاب نمايشگاه   2
فضاي دايركتوري 

و يك صفحه 
  داخلي

000/000/3  

  )ريال(مبلغ   شرحرديف

  000/000/25  داخل روي جلد  1
  000/000/25  صفحه اول  2
  000/000/18  صفحه دوم  3
  000/000/18  صفحه سوم  4
  000/000/20  )كنار شناسنامه ( صفحه چهارم   5
  000/000/40  آرم اسپانسري صفحات دايركتوري  6
  000/000/12  صفحه سوم از آخر  7
  000/000/12  صفحه ماقبل آخر  8
  000/000/15  صفحه آخر  9
  000/000/18  داخل پشت جلد  10

  000/000/50  پشت جلد  11
  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

1  
  وب سايت

Iranabfa.ir 

  000/000/10  درج خبر

  000/000/35  بنر تبليغاتي  2

  000/000/50  بنر با قابليت اتصال به وب سايت مرجع  3

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

1  
  اعالن صوتي

 راديو محلي( 
  ) روزانه

بار تكرار پخش در روز با فرصت زماني  30
  000/000/5  كلمه 25ثانيه يا حداكثر  25

2  
  اعالن صوتي

راديو محلي ( 
  )روزانه 

بار  30روز نمايشگاه با قابليت  4براي هر 
ثانيه  25تكرار پخش در روز با فرصت زماني 

  كلمه 25يا حداكثر 
000/000/16  

روز با فرصت زماني 4بار تكرار پخش در  40  ويدئو پروژكشن  3
  000/000/12  دقيقه 10هر روز 

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

اسپانسري استند مصاحبه هاي   1
  خبري مسئوالن

قابليت حضور در پاپ آپ 
فضاي مصاحبه  2تبليغاتي در 

  نشسته و ايستاده
000/000/30  

  )ريال( مبلغ  توضيحات  شرح  رديف
  ريال 000/000/48  برگزاري هر كارگاه   كارگاه آموزشي  1



                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

  ) 7جدول (   صنعت آب و فاضالب) پيام كوتاه ( استفاده از تعرفه سامانه ارتباط الكترونيك 
 :صنعت آب و فاضالب )پيام كوتاه ( گستره ارسال  بسته كامل سامانه ارتباط الكترونيك * 

معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو                                                           -1
  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور -2
  كليه مديران و كارشناسان حوزه نظارت بر بهره برداري و برنامه ريزي توسعه -

  شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستايي -3
  نظارت بر بهره برداريو معاونان برنامه ريزي و توسعه اعضاي هيات مديره  - مديران عامل     -
  كارشناسان حوزه برنامه ريزي و توسعه  -  حوزه نظارت بر بهره برداري   كارشناسان -
  مديران روابط عمومي -
  وص مرتبط منتخب مرتبط با صنعت آب و فاضالبانجمن ها و صنوف  و كليه مشاوران ، پيمانكاران و توليدكنندگان بخش خص -4

  ) 9جدول (  بيلبورد اصلي نمايشگاه تعرفه اسپانسري نقشه نمايشگاه                                                              ) 8جدول  ( هتعرفه اسپانسري مراسم افتتاحيه و اختتامي                                    

             
                  

                               )11جدول ( جشنواره  رسانيتعرفه خريد استيكر تبليغاتي كف زمين ورودي وميز اطالع                            )10جدول (  تعرفه خريد بالن تبليغاتي و يادبود تصويري جشنواره                      

                                                                                                                                           
  )12جدول (  بسته اسپانسري ويژه 

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح رديف

  000/500/3  *بسته كامل   سامانه پيام كوتاه  1

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

  مراسم افتتاحيه  1
اهداي هداياي تبليغاتي ، استقرار استند 

2×1   

000/000/38  

  000/000/38  مراسم اختتاميه  2

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

  اسپانسري   1
  نقشه نمايشگاه

درج لوگوي شركت بر روي راهنماي استفاده 
  000/000/20  از غرفه ها

  اصليبيلبورد   2
  000/000/100  يك شركت به صورت انحصاري

  000/000/20  هر شركت

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

روز برگزاري  4در طول   بالون تبليغاتي  1
  000/000/35  نمايشگاه

بسته ياد بود تصويري   2
  000/000/35  -  جشنواره

  )ريال(مبلغ   توضيحات  شرح  رديف

  000/000/30  50×70سايز   استيكر كف زمين ورودي  1

2  

نقشه  ميز اطالع رساني
نمايشگاه و كاتولوگ 

اختصاصي در مبادي ورودي 
  به نمايشگاه

  000/000/45  بيلبوردعدد  2به همراه 

  بسته برنز  بسته نقره  بسته طال

 مبلغ  خدمات
 مبلغ    خدمات )ريال(

  مبلغ  خدمات  )ريال(
  )ريال(

مصاحبه در ويژه نامه ، سه نوبت استفاده از سامانه پيامك ، دو 
صفحه آگهي در ويژه نامه ، آرم اسپانسر روي جلد كتاب 

  نمايشگاه ،
، اسپانسري  ID CARDاسپانسري كارت دعوت ، اسپانسري 

  درتابلوهاي شهري ، بنر سايت ،
مراسم افتتاحيه و اختتاميه ، اسپانسر  CDدرج لوگو بر روي 

استند مصاحبه هاي خبري مسئوالن و اسپانسري نقشه 
  ، اعالن صوتي  نمايشگاه

00
0

/
00

0
/

35
0

  

مصاحبه در ويژه نامه ، دو نوبت استفاده از سامانه پيامك ، دو 
صفحه آگهي در ويژه نامه ، آرم اسپانسر روي جلد كتاب 

  ، ID CARDنمايشگاه اسپانسري كارت دعوت ، اسپانسري 
مراسم افتتاحيه و اختتاميه ،  CDبنر سايت ، درج لوگو بر روي 

اسپانسري اسپانسر استند مصاحبه هاي خبري مسئوالن و 
  ، اعالن صوتينقشه نمايشگاه

00
0

/
00

0
/

20
0

  

مصاحبه در ويژه نامه ، يك نوبت استفاده از سامانه 
پيامك ، يك صفحه آگهي در ويژه نامه ، آرم 

  اسپانسر روي جلد كتاب نمايشگاه ،
  اسپانسري كارت دعوت ، بنر سايت ،

مراسم افتتاحيه و اختتاميه و  CDدرج لوگو بر روي 
  ، اعالن صوتياسپانسري نقشه نمايشگاه

00
0

/
00

0
/

13
0

  


