برنامه تبلیغات مشارکتی نمایشگاه صنایع غذایی و فروشگاهای زنجیره ای البرز –  42تا  42بهمن ماه 69

نوع ب 52 -ميليون تومان

نوع الف 52 -ميليون تومان
اکران 5بیلبرد پل روگذر /پل عابرپیاده در بهترین نقاط کرج هر یک به ساها

اکران 0بیلبرد پل روگذر /پل عابرپیاده در بهترین نقاط کرج هر یهک به ساها

 02تا  52سترسربع ( داقل) و ب سدت  02روز ( داقل) .طرح بیلبرد شاسل لوگهو

 02تا  52سترسربع ( داقل) و ب سدت  02روز ( داقل) .طرح بیلبرد شهاسل لوگهو

سشارک کننده ،لوگو و عنوان نمایشگاه خواهد بود.

سشارک کننده ،لوگو و عنوان نمایشگاه خواهد بود.

اکران  5استند در بهترین نقاط کرج هر یک ب ساا

 0032سترسربع و ب سدت

اکران  5استند در بهترین نقاط کرج هر یک ب ساا

 0032سترسربع و ب سدت

 02روز ( داقل) .طرح استند شاسل لوگو سشارک کننده لوگو و عنهوان نمایشهگاه

 02روز ( داقل) .طرح استند شاسل لوگو سشارک کننده لوگو و عنوان نمایشهگاه

خواهد بود.

خواهد بود.

تخصیص غرف در بهترین نقط نمایشگاه ( هزین غرف سجزا سحاسب سی شود)

تخصیص غرف در بهترین نقط نمایشگاه ( هزین غرف سجزا سحاسب سی شود)

اختصاص پش جلد و اسپاناری کتاب

اختصاص پش روی جلد و روبروی روی جلد کتاب

درج لوگوی اسی در اقالم تبلیغاتی از جمل بیلبردهها /اسهتندهای تبلیغهاتی 01
نقط شهر  ،پوستر ،کارت دعوت ،تراک و سهایر اقهالم تنهدی ،،کتهاب ،بنرههای
سحوط  ،دفترچ اطالعات و سقررات ،صفحات و کانال شبک های اجتماعی

درج لوگوی اسی در اقالم تبلیغاتی از جمل بیلبردهها /اسهتندهای تبلیغهاتی 01
نقط شهر  ،پوستر ،کارت دعوت ،تراک و سهایر اقهالم تنهدی ،،کتهاب ،بنرههای
سحوط  ،دفترچ اطالعات و سقررات ،صفحات و کانال شبک های اجتماعی

اختصاص  5استند تبلیغی ب ستراژ  05سترسربع در نمایشگاه

اختصاص  5استند تبلیغی ب ستراژ  05سترسربع در نمایشگاه

درج نام اسی در  022هزار پیام کوتاه دعوت ب بازدید نمایشگاه

درج نام اسی در  022هزار پیام کوتاه دعوت ب بازدید نمایشگاه

اختصاص  0صفح برای درج سطلب در ویژه ناس نمایشگاه

اختصاص  0صفح برای درج سطلب در ویژه ناس نمایشگاه

اختصاص آگهی رادیو نمایشگاه با  022بار تکرار جمل  01کلم ای در  5روز

اختصاص آگهی رادیو نمایشگاه با  022بار تکرار جمل  01کلم ای در  5روز

تخصههیص فرص ه هههای تبلیغههاتی در سراس ه افتتا ی ه نمایشههگاه ( در صههورت
برگزاری)
درج لوگو اسی در سای

تانا نمایشگاه و شبک های اجتماعی سرتبط

تخصیص فرص

های تبلیغاتی در سراس افتتا ی نمایشگاه ( در صورت برگزاری)

درج لوگو اسی در سای

نوع ج –  02ميليون تومان
اکران  0بیلبرد پل روگذر /پل عابرپیاده در بهترین نقط کرج به ساها

تانا نمایشگاه و شبک های اجتماعی سرتبط

نوع د –  02ميليون تومان
 02تها
------------------

 52سترسربع ( داقل) و ب سهدت  02روز ( هداقل)  -طهرح بیلبهرد شهاسل لوگهو
سشارک کننده ،لوگو و عنوان نمایشگاه خواهد بود.
اکران  0استند در بهترین نقاط کرج هر یک ب ساا

 0032سترسربع و ب سهدت

اکران  5استند در بهترین نقاط کرج هر یک ب ساا

 0032سترسربع و ب سدت

 02روز ( داقل)  -طهرح اسهتند شهاسل لوگهو سشهارک کننهده ،لوگهو و عنهوان

 02روز ( داقل)  -طهرح اسهتند شهاسل لوگهو سشهارک کننهده ،لوگهو و عنهوان

نمایشگاه خواهد بود.

نمایشگاه خواهد بود.

تخصیص غرف در بهترین نقط نمایشگاه ( هزین غرف سجزا سحاسب سی شود)

تخصیص غرف در بهترین نقط نمایشگاه ( هزین غرف سجزا سحاسب سی شود)

اختصاص روبروی پش جلد و دو صفح داخلی کتاب نمایشگاه

اختصاص  5صفح داخلی کتاب نمایشگاه

درج لوگوی اسی در اقالم تبلیغاتی از جمل بیلبردهها /اسهتندهای تبلیغهاتی 01
نقط شهر  ،پوستر ،کارت دعوت ،تراک و سهایر اقهالم تنهدی ،،کتهاب ،بنرههای
سحوط  ،دفترچ اطالعات و سقررات ،صفحات و کانال شبک های اجتماعی

درج لوگوی اسی در اقالم تبلیغاتی از جمل بیلبردهها /اسهتندهای تبلیغهاتی 01
نقط شهر  ،پوستر ،کارت دعوت ،تراک و سهایر اقهالم تنهدی ،،کتهاب ،بنرههای
سحوط  ،دفترچ اطالعات و سقررات ،صفحات و کانال شبک های اجتماعی

اختصاص  0استند تبلیغی ب ستراژ  05سترسربع در نمایشگاه

اختصاص  0استند تبلیغی ب ستراژ  05سترسربع در نمایشگاه

درج نام اسی در  22هزار پیام کوتاه دعوت ب بازدید نمایشگاه

درج نام اسی در  22هزار پیام کوتاه دعوت ب بازدید نمایشگاه

اختصاص نيم صفح برای درج سطلب در ویژه ناس نمایشگاه

اختصاص نيم صفح برای درج سطلب در ویژه ناس نمایشگاه

اختصاص آگهی رادیو نمایشگاه با  02بار تکرار جمل  01کلم ای در  5روز

اختصاص آگهی رادیو نمایشگاه با  02بار تکرار جمل  01کلم ای در  5روز

تخصیص فرص های تبلیغاتی در سراس افتتا ی نمایشگاه ( در صورت برگزاری)

تخصیص فرص های تبلیغاتی در سراس افتتا ی نمایشگاه ( در صورت برگزاری)

درج لوگو اسی در سای

تانا نمایشگاه و شبک های اجتماعی سرتبط

درج لوگو اسی در سای

تانا نمایشگاه و شبک های اجتماعی سرتبط
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نوع ح –  05ميليون تومان

نوع و –  02ميليون تومان

اکران 0بیلبرد پل روگذر /پل عابرپیاده در بهترین نقاط کرج هر یهک به ساها
 02تا  52سترسربع ( داقل) و ب سهدت  02روز ( هداقل)  -طهرح بیلبهرد شهاسل

---------------------

لوگو سشارک کننده ،لوگو و عنوان نمایشگاه خواهد بود.
اکران  5استند در بهترین نقاط کرج هر یک ب ساا

 0032سترسربع و ب سدت

 02روز ( داقل) از تاریخ  01آذرساه  -طرح استند شاسل لوگهو سشهارک کننهده،
لوگو و عنوان نمایشگاه خواهد بود.
تخصیص غرف درخواستی در بهترین نقط نمایشگاه ( هزین غرف سجزا سحاسهب
سی شود)

اکران  0یا  5استند در بهترین نقاط کرج هر یک ب ساا

 0032سترسربع و ب

سدت  02روز ( داقل) از تاریخ  01آذرساه  -طهرح اسهتند شهاسل لوگهو سشهارک
کننده ،لوگو و عنوان نمایشگاه خواهد بود ( .بات ب تعرف تعداد  3یا  1سشهخص
سی شود)
تخصیص غرف درخواستی در بهترین نقط نمایشگاه ( هزین غرف سجهزا سحاسهب
سی شود)

مالحظه:

درصورت درخواس

اسی برای انجام برناس های سشارکتی گاترده تر ،برناس سجزا تدوین و ارائ خواهد شد.
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نمونه تبلیغات مشارکتی چهارمین نمایشگاه خودرو البرز
الف -حامی :خودروسازی کارمانیا  -بیلبرد پل عابر پیاده( خ مظاهری ،روبروی مهدیه)

ب -حامی :گروه خودروسازی سایپا  -بیلبرد پل عابر پیاده( سه راه شاه عباسی)
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ج -حامی :شرکت جهان نوین آریا ( نیسان)  -بیلبرد پل عابر پیاده(  54متری کاج)

د -تبلیغات مشارکتی کارمانیا /استند /سه راه گوهردشت

د -تبلیغات مشارکتی سایپا /استند  /چهارراه طالقانی
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د -تبلیغات مشارکتی نیسان /استند  /عظیمیه ،م اسبی

