کنفرانس ملی مدیریت کالنشهرها با رویکرد ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
 ،)HSEسااًمیه کىفااراوس ملاای
 3ي  1آذیماااٌ  8731بااا اما اا

بااا اىا اا بااٍ اَمیاا فاارايان ا شااُای ا مىاای ،بُدا اا ي م اای ز ساا
"مااد ر کالوشااُرَا" بااا یي کاارد ا مىاای ،بُدا اا ي م اای ز ساا دی تااای
سازماوُای دي تی ،سازمانَای خصًصی ي داوشگاٌَای کشًی دی تُران برگسای میگردد.
را اما :
ارک َاا ،باوا َااا ،مًسسااا ماا ی ي اات،ااایی ،بیماٍ ،ساازمانَااا ي  ...دی صاًیا تما ام ماایتًاوىاد اما ا مااا ی
کىفااراوس ملاای "مااد ر کالوشااُر بااا یي کاارد م اای ز ساا " یا دی تماااط طااًت ماادا سااازماودَی ي برگااسایی آن
اُاادٌدای بااًدٌ ي بوىااًان اااامی کىفااراوس مورفاای گردوااد .اامیااان دی  3طاار طال اای ،وقاارٌای ،بروااسی ي ي اامٌ امکااان
اما از کىفراوس یا دایود کٍ ر خدماا کىفراوس بٍ ا شان مطابق جديت ذ م میبا د.
هشخصات حاهی :
ًام هشارکت کٌٌذُ :
اًتخاب طرح حوایتی:
ٍیژُ

ًقرُای

طالیی

ترًسی

آدرس :
تلفي :

دٍرًگار :

تلفي ّوراُ:
Email :

ًام هذیریت هشارکت کٌٌذُ :

Website :
ًام ًوایٌذُ هشارکت کٌٌذُ در کٌفراًس:
تلفي ّوراُ ًوایٌذُ:

وشاوی دبیرخاوٍ:
تُران ،میدان فاطمی ،میدان گلُا ،اوتُای خیابان مرداد ،پالک 73
کد پستی8387317188 :
تلفکس11761381 - 11883883 :

سطح حوایت هالی ٍیژُ ***
کٌفراًس هلی هذیریت کالًشْر تا رٍیکرد هحیطزیست
**** سطح ي مٌ مشایک
را

َمکایی دی سطح ي مٌ بر اساس توامم طرفیه توییه میگردد.

سطَح حوایت هالی
کٌفراًس هلی هذیریت کالًشْر تا رٍیکردایوٌی ،تْذاشت ٍ هحیطزیست
ردیف

شرح خذهات

1

پخش تیسر شرکت در هیاىترًاهِّا



2

اهکاى ارائِ کارگاُ آهَزشی در کٌفراًس



3

درج آرم شرکت تر رٍی اسٌاد اداری کٌفراًس



4

تقذیر از هذیریت شرکت در هراسن اختتاهیِ کٌفراًس

5

سطح

سطح

سطح

طالیی

ًقرُای

ترًسی



درج آرم رٍی پَستر کٌفراًس



6

درج آرم شرکت در اٍراق تثلیغات کٌفراًس





7

درج آرم شرکت تر رٍی تٌر زهیٌِ سي





8

درج آرم شرکت در  CDکٌفراًس





9

ًصة پرچن شرکت در جایگاُ پرچن حاهیاى کٌار سي





درج آرم تررٍی تثلیغات هحیطی کٌفراًس شاهل تٌرّای اطالع رساًی







11

ًصة استٌذ شرکت در هحَطِ کٌفراًس







12

درج آرم شرکت تررٍی سایت کٌفراًس تا لیٌک تِ سایت حاهی







قراردادى اطالعات ٍ تثلیغات در کیف ٍ پَشِّای اّذایی کٌفراًس







11

13

طالیی 31 :هیلیَى تَهاى

ًقرُای  21 :هیلیَى تَهاى

وشاوی دبیرخاوٍ:
تُران ،میدان فاطمی ،میدان گلُا ،اوتُای خیابان مرداد ،پالک 73
کد پستی8387317188 :
تلفکس11761381 - 11883883 :

ترًسی  11 :هیلیَى تَهاى

