فرصت های اسپانسرشیپ
کنفرانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر ایران
)(IRAN RENEWABLE ENERGY CONFERENCE

فرصت های اسپانسرشیپ -کنفرانس بین المللی انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

سطوح اسپانسر
 اسپانسر الماسی (حداکثر 2شرکت)
 اسپانسر پالتینیوم (حداکثر 3شرکت)
 اسپانسر طالیی (حداکثر 6شرکت)
 اسپانسر نقره ای (حداکثر 8شرکت)
دیگر فرصتهای اسپانسری
 اسپانسر شام اختصاصی
 اسپانسر میان وعده
 اسپانسر کانتر ثبت نام
 اسپانسر پکیج شرکت کنندگان
 اسپانسر کارت ورود مهمانان و گردن آویز
 اسپانسر فلش مموری
 شرکای رسانه
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اسپانسر الماسی
(حداکثر 2شرکت)

شرکت های داخلی40 :

شرکت های خارجی 15 :هزار

میلیون تومان

یورو

حضور در هدایت محتوایی کنفرانس
 سخنرانی مدیر اجرایی شرکت در صبح اولین روز کنفرانس ( 20دقیقه شامل پرسش و پاسخ)
 حضور مدیر اجرایی شرکت در جلسات شورای سیاست گذاری کنفرانس
دسترسی و شبکهسازی
 دسترسی به سالن مقامات مدعو برای سخنرانی (مکانی اختصاصی با دسترسی محدود به
سخنرانان و مدعوین خاص)
 شرکت در شام اختصاصی ( - )VIPمدیری از طرف شما در شام اختصاصی ( )VIPدعوت
خواهد شد( .اگر این شام اختصاصی توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
 اتاق اختصاصی ( )VIPمذاکره در محل کنفرانس برای مالقاتهای تجاری شرکت با مشتریان و
دیگر افراد
بازاریابی و ارتباطات (قابل تحویل در بازه زمانی مشخص)
 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس به عنوان اسپانسر الماسی
 بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحهی اصلی وب سایت کنفرانس به عنوان اسپانسر الماسی
 قراردادن لوگوی رنگی شرکت و یک خالصه معرفی  50کلمهای در قسمت اسپانسرهای وب
سایت کنفرانس به عنوان اسپانسر الماسی
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها
 یک صفحه تبلیغ شرکت در دفترچه راهنمای کنفرانس
 پخش لوگو و تبلیغات شرکت از تلویزیون پالسما در البی سالن کنفرانس
 دسترسی به لیست کامل شرکتکنندگان ،غرفهداران و رسانهها
 حق گذاشتن تبلیغات و هدایای تبلیغاتی در پکیج شرکتکنندگان
 قرار دادن لوگوی شرکت بر روی پکیج تمامی شرکتکنندگان
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بنرها و فضاهای تبلیغاتی کنفرانس
 درج لوگوی شرکت در تمامی مجموعه استیجهای موجود در کنفرانس شامل سالن اصلی عمومی
(توجه :تنها لوگوی اسپانسرهای الماسی ،پالتینیومی ،طالیی و نقره ای در استیج های کلیدی
قرار خواهند گرفت).
 نصب لوگوی رنگی شرکت بر دیگر عالئم راهنما کنفرانس (مگر اینکه قسمت خاصی باشد که
انحصاراً توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
 نصب بنر تبلیغاتی در فضای بیرونی ورود به مجموعه برگزاری کنفرانس
 نصب یک عدد الیتباکس تبلیغاتی در راهرو نمایشگاه
بازاریابی اینترنتی
 ارسال ایمیل  HTMLاز پایگاه دادههای ما که حضور شما را در این کنفرانس تبلیغ میکنند(.درصورت تایید و برنامهریزی)
نمایشگاه
 یک غرفه به صورت اختصاصی با مساحت  18متر مربع ()6*3
 غرفه پارتیشن بندی شده با امکانات (روشنایی ،پالک اسم شرکت ،یک عدد کانتر ،یک عدد میز و
دو صندلی)
کارت ورود میهمانان افتخاری
 یک سخنران (همهی دسترسی ها  +ناهار ویژه)
 چهار میهمان افتخاری از همکاران شرکت (همهی دسترسیها +ناهار ویژه)
 چهار میهمان افتخاری از مشتریان شرکت (همهی دسترسی ها +ناهار ویژه)
 دو نفر کارمند غرفهدار (دسترسی به غرفه شما و محیط نمایشگاه)
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اسپانسر پالتینیوم
(حداکثر 3شرکت)

شرکت های داخلی:

شرکت های خارجی:

 35میلیون تومان

 12هزار یورو

حضور در هدایت محتوایی کنفرانس
 سخنرانی مدیر اجرایی شرکت در پنل بعد از ظهر روز اول کنفرانس ( 20دقیقه شامل پرسش و
پاسخ)
 حضور مدیر اجرایی شرکت در جلسات شورای سیاست گذاری کنفرانس
دسترسی و شبکهسازی
 دسترسی به سالن مقامات مدعو برای سخنران (مکانی اختصاصی با دسترسی محدود به
سخنرانان و مدعوین خاص)
 شرکت در شام اختصاصی ( - )VIPمدیری از طرف شما در شام اختصاصی ( )VIPدعوت
خواهد شد( .اگر این شام اختصاصی توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
بازاریابی و ارتباطات (قابل تحویل در بازه زمانی مشخص)
 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر پالتینیوم
 بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر پالتینیوم
 قراردادن لوگوی رنگی شرکت و یک خالصه معرفی  50کلمه ای در قسمت اسپانسرهای وب
سایت کنفرانس به عنوان اسپانسر پالتینیوم
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها
 پخش لوگو و تبلیغات شرکت از تلویزیون پالسما در البی سالن کنفرانس
 یک صفحه تبلیغ شرکت در دفترچه راهنمای کنفرانس
 دسترسی به لیست کامل شرکت کنندگان ،غرفهداران و رسانهها
 حق گذاشتن تبلیغات و هدایای تبلیغاتی در پکیج شرکت کنندگان
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بنرها و فضاهای تبلیغاتی کنفرانس
 درج لوگوی شرکت در تمامی مجموعه استیج های موجود در کنفرانس شامل سالن اصلی عمومی
نصب می شود( .توجه :تنها لوگوی اسپانسرهای الماسی ،پالتینیومی ،طالیی و نقره ای در استیج
های کلیدی قرار خواهند گرفت).
 نصب لوگوی رنگی شرکت بر دیگر عالئم راهنما کنفرانس (مگر اینکه قسمت خاصی باشد که
انحصارا توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
 نصب یک عدد الیت باکس تبلیغاتی در راهرو نمایشگاه
نمایشگاه
 یک غرفه به صورت اختصاصی با مساحت  15متر مربع ()5*3
 غرفه پارتیشن بندی شده با امکانات (روشنایی ،پالک اسم شرکت ،یک عدد کانتر ،یک عدد میز و
دو صندلی)
کارت ورود میهمانان افتخاری
 یک سخنران (همه ی دسترسی ها  +ناهار ویژه)
 سه میهمان افتخاری از همکاران شرکت (همهی دسترسی ها +ناهار ویژه)
 سه میهمان افتخاری از مشتریان شرکت (همه ی دسترسی ها)
 دو نفر کارمند غرفهدار (دسترسی به غرفه شما و محیط نمایشگاه)
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اسپانسر طالیی
(حداکثر 6شرکت)

شرکت های داخلی25 :

شرکت های خارجی 9 :هزار

میلیون تومان

یورو

حضور در هدایت محتوایی کنفرانس
 سخنرانی مدیر یا شریک اجرایی شرکت در روز دوم کنفرانس ( 20دقیقه شامل پرسش و پاسخ)دسترسی و شبکه سازی
 شرکت در شام اختصاصی ( - )VIPمدیری از طرف شما در شام اختصاصی ( )VIPدعوتخواهد شد( .اگر این شام انحصارا توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
بازاریابی و ارتباطات (قابل تحویل در بازه زمانی مشخص)
 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر طالیی
 بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر طالیی
 قراردادن لوگوی رنگی شرکت و یک خالصه معرفی  50کلمه ای در قسمت اسپانسرهای وب
سایت کنفرانس به عنوان اسپانسر طالیی
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها
 پخش لوگو و تبلیغات شرکت از تلویزیون پالسما در البی سالن کنفرانس
 یک صفحه تبلیغ شرکت در دفترچه راهنمای کنفرانس
 دسترسی به لیست کامل شرکت کنندگان ،غرفهداران و رسانهها
بنرها و فضاهای تبلیغاتی کنفرانس
 درج لوگوی شرکت در تمامی مجموعه استیج های موجود در کنفرانس شامل سالن اصلی عمومی
نصب می شود( .توجه :تنها لوگوی اسپانسرهای الماسی ،پالتینیومی ،طالیی و نقره ای در استیج
های کلیدی قرار خواهند گرفت).
 نصب لوگوی رنگی شرکت بر دیگر عالئم راهنما کنفرانس(.مگر اینکه قسمت خاصی باشد که
انحصارا توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
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نمایشگاه
 یک غرفه به صورت اختصاصی با مساحت  12متر مربع ()4*3
 غرفه پارتیشن بندی شده با امکانات (روشنایی ،پالک اسم شرکت ،یک عدد کانتر ،یک عدد میز و
دو صندلی)
کارت ورود میهمانان افتخاری
 یک سخنران (همه ی دسترسی ها  +ناهار ویژه)
 دو میهمان افتخاری از همکاران شرکت (همهی دسترسی ها +ناهار ویژه)
 دو میهمان افتخاری از مشتریان شرکت (همه ی دسترسی ها)
 یک نفر کارمند غرفهدار (دسترسی به غرفه شما و محیط نمایشگاه)

اسپانسر نقره ای
(حداکثر 8شرکت)

شرکت های داخلی18 :

شرکت های خارجی 6 :هزار

میلیون تومان

یورو

دسترسی و شبکه
 شرکت در شام اختصاصی ( - )VIPمدیری از طرف شما در شام اختصاصی ( )VIPدعوتخواهد شد( .حتی اینکه توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
بازاریابی و ارتباطات (قابل تحویل در بازه زمانی مشخص)
 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر نقرهای
 بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر نقرهای
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها
 نیم صفحه تبلیغ شرکت در دفترچه راهنمای کنفرانس
 پخش لوگو و تبلیغات شرکت از تلویزیون پالسما در البی سالن کنفرانس
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بنرها و فضاهای تبلیغاتی کنفرانس
 درج لوگوی شرکت در تمامی مجموعه استیج های موجود در کنفرانس شامل سالن اصلی عمومی
نصب می شود( .توجه :تنها لوگوی اسپانسرهای الماسی ،پالتینیومی ،طالیی و نقره ای در استیج
های کلیدی قرار خواهند گرفت).
 نصب لوگوی رنگی شرکت بر دیگر عالئم راهنما کنفرانس(.مگر اینکه قسمت خاصی باشد که
انحصارا توسط شرکت دیگری حمایت شده باشد).
نمایشگاه
 یک غرفه در فضای نمایشگاه با مساحت  9متر مربع ()3*3
 غرفه پارتیشن بندی شده با امکانات (روشنایی ،پالک اسم شرکت ،یک عدد کانتر ،یک عدد میز و
دو صندلی)
کارت ورود میهمانان افتخاری
 سه میهمان افتخاری از همکاران شرکت (همهی دسترسی ها +ناهار ویژه)
 یک نفر کارمند غرفهدار (دسترسی به غرفه شما و محیط نمایشگاه)

اسپانسر شام اختصاصی ()VIP
شرکت های خارجی 9 :هزار یورو

شرکت های داخلی 25 :میلیون تومان

 تنظیم برنامه ضیافت شام کامال در اختیار اسپانسر (فرصت ارائه سخنرانی و ). . . سه کارت ورود میهمانان افتخاری برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه فرصت دعوت از  10شرکت در ضیافت شام نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر شام اختصاصی ()VIP بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر شام اختصاصی()VIP
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 قراردادن لوگوی رنگی شرکت و یک خالصه معرفی  50کلمه ای در قسمت اسپانسرهای وب سایتکنفرانس به عنوان اسپانسر شام اختصاصی ()VIP
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها یک صفحه تبلیغ شرکت در دفترچه راهنمای کنفرانس لوگوی شرکت در تبلیغات محیطی مکان برنامه لوگوی شرکت در کارت دعوت شام اختصاصی پخش لوگوی شرکت از تلویزیون پالسما در ناحیه و جایگاه ثبت نام توزیع بستههای تبلیغاتی از اسپانسر در مراسم ضیافت شاماسپانسر میان وعده
شرکت های خارجی 2 :هزار یورو

شرکت های داخلی 5 :میلیون تومان

 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر میان وعده بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر میان وعده لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها دو کارت ورود میهمانان افتخاری برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه فرصت برای ارائه ی امکانات رفاهی مثل لیوان دسته دار یا بطری های آب و یا برندینگ در محلبرگزاری کنفرانس در طول استراحت
 نمایش لوگو بر دو تلویزیون پالسما در طول استراحت فرصت برای نصب  4بنر نمایشگاهی در محیط صرف میان وعده در زمان انتخاب شده -توزیع موارد انتخاباتی از اسپانسر در تاریخ معین در زمان صرف میان وعده
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اسپانسر کانتر ثبت نام
 1هزار یورو

شرکت های داخلی:
 4میلیون تومان

 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر کانتر ثبت نام بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر کانتر ثبت نام لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها دو کارت ورود میهمانان افتخاری برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه یک تبلیغ نیم صفحه در کتابچه راهنمای کنفرانس -لوگوی شرکت در دیواره ی پشتی میز ثبت نام

اسپانسر پکیج شرکت کنندگان
شرکت های خارجی 3 :هزار یورو

شرکت های داخلی 7 :میلیون تومان

 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر پکیج شرکت کنندگان بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر پکیج شرکتکنندگان
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها دو کارت ورود میهمانان افتخاری برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه یک تبلیغ نیم صفحه در کتابچه راهنمای کنفرانس نصب لوگوی شرکت روی پکیج رسمی شرکت کنندگان در کنار اسپانسر الماسی قرار دادن بروشور و هدایای تبلیغاتی در محتویات پکیج شرکت کنندگان (تامین شده از طرفاسپانسر)
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اسپانسر کارت ورود مهمانان و گردن آویز
(حداکثر  1شرکت)

شرکت های داخلی 3 :میلیون

شرکت های خارجی 2 :هزار

تومان

یورو

 نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس بعنوان اسپانسر کارت ورود مهمانان وگردن آویز
 بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر کارت ورودمهمانان و گردن آویز
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها دو کارت ورود میهمانان افتخاری برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه یک تبلیغ نیم صفحه در کتابچه راهنمای کنفرانس لوگوی شرکت روی کارت ورود میهماناناسپانسر فلش مموری
 3هزار یورو

 5میلیون تومان

 قرار گرفتن لوگوی شرکت شما بر روی فلش مموری کنفرانس در پکیج شرکتکنندگان قرار گرفتن اطالعات حاوی برنامه های کنفرانس ،تمامی پوسترها و مطالب شفاهی و بیوگرافیسخنرانان کنفرانس در فلش مموری
 قرار گرفتن تبلیغات شرکت اسپانسر بر روی فلش مموری نصب لوگوی رنگی شرکت در بروشور آنالین کنفرانس به عنوان اسپانسر پکیج شرکتکنندگان بازتاب لوگوی رنگی شرکت بر صفحه ی اصلی وب سایت کنفرانس بعنوان اسپانسر پکیجشرکتکنندگان
 لینک مستقیم وب سایت شرکت بر روی لوگوی آن در صفحه اصلی ،اسپانسرها و غرفه دارها دو کارت ورود میهمانان افتخاری برای شرکت در کنفرانس و نمایشگاه -یک تبلیغ نیم صفحه در کتابچه راهنمای کنفرانس
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