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 فرم ثبت نام  اسپانسري
 ......................................................................... کد اقتصادي: ................................................................................................ نام موسسه شرکت کننده:

  ........ ...... ................................ ......................................... ......................................... ...................................................نشانی دفتر مرکزي: ملی: شناسه

 .......... ....................... ................................................ ..................................................... تلفن: :رابط............................................. نام  نام مدیرعامل:

  ........................................................................................................................................ پست الکترونیک:.. .............................................. تلفن همراه:

 .......................................................................................................  وب سایت:

 : ندارد -       * : دارد                                                         ممتاز               ویژه                  عادي  نوع اسپانسري مورد تقاضا:           

 عادي ویژه ممتاز خدمات ردیف

 بدون لینک همراه با لینک همراه با لینک )HSE )hseawards.org تعالی نشانگوي سازمان حامی در وب سایت جشنواره ودرج ل 1

 _ * (مجزا)* لی جشنوارهمااسپانسر مراسم رسمی به عنوان درج لوگو در کنداکتور  2

 نفر 2 نفر 3 نفر 5 (سالن اصلی) براي حضور در ضیافت و مراسم رسمیاختصاص کارت دعوت  3

 _ _ * )دقیقه 3(  تیزر پخش قالب در اصلی مراسم در اسپانسرمعرفی سازمان  4

 _ * (مجزا)* جشنواره پوستر در اسپانسر سازمان آرم درج 5

 * * * )دقیقه 3( تیزر پخش قالب در البی در اسپانسر سازمان معرفی 6

 * * * اسپانسري بخش در حضور تقدیرنامه ارائه و رسمی مراسم عکس و فیلم ارائه 7

 تقدیرنامه * * )اصلی سالن( HSE تعالی نشان جشنواره در مشارکت تندیس ارائه و اسپانسر از تجلیل و معرفی 8

 - * (مجزا) * به شرکت کنندگان تبلیغاتی اهدایی اسپانسر در مراسم جشنواره و سمینارهاي پکیجتوزیع  9

 البیفقط در  البیفقط در  سالن و البی رسمیسالن مراسم  البی و در اسپانسرنصب استند اختصاصی سازمان  10

 * *  * رسمی مراسمسن سالن پیشخوان بر روي  اسپانسرسازمان کوچک قراردادن پرچم  11

 _ _ * رسمی مراسمبر روي سن سالن  اسپانسرسازمان بزرگ قراردادن پرچم  12

 _ _ * اسپانسرمصاحبه ویژه خبري در روز جشنواره و بازتاب خبري آن براي مجموعه  13

 * * (مجزا) * درج لوگوي سازمان در استند ویژه خبري  14

 _ * * ها سالن البی در اسپانسر سازمان تبلیغاتی کانتر قرارگیري 15

 _ _ * HSE  تعالی نشان جشنواره سایت وب در اسپانسر سازمان مدیریت پیام درج 16

 _ - * پذیرایی از مدعوین ویژه VIP اتاق در اسپانسر سازمان تبلیغات و ها کاتالوگ قراردادن 17

 _ * * استفاده از فضاي نمایشگاهی (غرفه) در سالن البی مراسم 18

 15,000,000 40,000,000 55,000,000 هزینه (تومان)

 پیشنهاد ویژه ( انحصاراً براي یک اسپانسر ممتاز ) : 

 دقیقه  10ارائه سخنرانی در مراسم اصلی جشنواره به مدت 
 20,000,000هزینه (تومان): 

 )گرددمالیات بر ارزش افزوده اضافه می %9( به قیمت کل  
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 درخواست خود را جهت بررسی به میتوانید  در صورت نیاز به خدمات ، اضافه بر موارد مذکور در جدول باال
 دبیرخانه اعالم نمایید .

 :يمورد نیاز جهت ثبت نام اسپانسر و شرایط مدارك

  را دارد.کنندگان ثبت نام به سایر  اسپانسردر صورت عدم ارائه مدارك درخواستی توسط هر یک از ثبت نام کنندگان، دبیرخانه حق فسخ قرارداد و واگذاري شرایط 

 به دبیرخانه نشان تعالی  ياسپانسر ثبت نام فرم تکمیل و ارسالHSE 

  ارائه فیش بانکی وجه واریزي به دبیرخانه نشان تعالیHSE 

  را انجام هاي الزم با دبیرخانه هماهنگی جشنواره  برگزاريهفته پیش از  دولبوردها، تیزر و پرچم، یبایست در مورد استندها، بمی اسپانسرسازمان

 دهد.

 
یه موارد مندرج در مقررات مربوط به ......................................... نماینده تام االختیار شرکت /سازمان .............................................. کلاینجانب 
 باشم.ها میرا مطالعه نموده و متعهد به رعایت آن ياسپانسر

 
 ..................................................... ......................                                تاریخ:........................... :سمت متقاضی

 و مهر شرکت /سازمان/موسسه امضاء
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ایمنی و  نشان تعالی سالمت،ملی جشنواره  سومین همایش و اسپانسري.................. در ..بدین وسیله ثبت نام شرکت......................................
 گردد.تایید می (HSE)محیط زیست 

 
 ثبت:.......................................................... تاریخشماره ثبت دبیرخانه:............................................ 

 :ءمهر و امضا                                                                                                                   

 تذکر: فرم ثبت نام بدون شماره ثبت و مهر و امضا دبیرخانه فاقد اعتبار می باشد. *

 

 


