
 يازدهمين نمايشگاه نفت گاز، پااليش و پتروشيمي عسلويه (پارس جنوبي) 
 

 يازدهمين برگزاري دبيرخانه به ١/٩/١٣٩٨ تاريخ تا حداكثر نمايشگاه كتاب در شركت هاي توانمندي درج جهت را فرم اين است خواهشمند
   .نماييد ارسال نمايشگاه در چاپ جهت پتروشيمي و پااليش گاز، نفت نمايشگاه

  
  .ندارد آن قبال در مسئوليتي هيچگونه ناشر و باشد مي كننده شركت عهده به فرم بودن ناخوانا و نوشتاري اشتباهات : توجه

  

    شركت اطالعات

                                                                                                     : كننده شركت كامل نام

Company Name :  

  : مديرعامل نام

Managing Director:  

  : نشاني

Address :  

  : تلفن

Tel : 

  : فكس

Fax 

   : الكترونيكي پست

  : سايت وب

  : خدمات يا محصوالت

Services/Products:  
 

  
  

Atlas
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  نمايشگاه كتاب صفحات تبليغ تعرفه

 قيمت   شرح  عنوان
  )تومان(

   شماتيك

  -  رايگان   فعاليت حوزه و كنندگان شركت نام شامل  كنندگان شركت فهرست

شامل دو رديف سه سانتي در باالي   كنندگان شركت  فهرست صفحات باالي
صفحات فهرست شركت كنندگان يك 

 رنگ يا دو رنگ
(اين آيتم فقط براي يك شركت واگذار 

 مي شود)

٣,٠٠٠,٠٠٠ 

- 
 

 پايين در سانتي سه رديف دو شامل كنندگان شركت  فهرست صفحات پايين
 يك كنندگان شركت فهرست صفحات

  رنگ دو يا رنگ
 واگذار شركت يك براي فقط آيتم (اين

 شود) مي

٣,٠٠٠,٠٠٠ 

 

  جلد صفحه پايين
  

 روي رنگي سانتي ٣ رديفي نوار يك شامل
  گرمي ١٣٠ ، گالسه، كتاب جلد

٣,٠٠٠,٠٠٠ 

 

  ٣,٠٠٠,٠٠٠  گرمي ١٣٠ ، رنگي تمام گالسه،   رو جلد داخل

 

  پشت جلد داخل
  

  گرمي ١٣٠ ، رنگي تمام گالسه،

  
٣,٠٠٠,٠٠٠  

 

  ٥,٠٠٠,٠٠٠  گرمي ١٣٠ ، رنگي تمام گالسه، پشت جلد 

 
 
 
 
 
 

  
  كنندگان شركت فهرست از بعد اول صفحه

  
  

  ١,٧٠٠,٠٠٠  گرمي ٧٠ ، رنگي تمام گالسه،

 

  ١,٦٠٠,٠٠٠  گرمي ٧٠ ، رنگي تمام گالسه،  كنندگان شركت فهرست از بعد دوم صفحه

 

 
 صفحه سوم و چهارم بعد از فهرست

  شركت كنندگان
 

  گرمي ٧٠ ، رنگي تمام گالسه،
  

١,٥٠٠,٠٠٠  

 



  
  

   توجه قابل نكات
  

 برداري بهره و تعمييرات واحدهاي ، بازرگاني واحدهاي عامل، مديريت براي نظر مورد كتاب ، نمايشگاه شروع از قبل هفته يك
 شركت معرفي براي نظير بي فرصتي كه شد خواهد ارسال جنوبي پارس منطقه سطح پااليشگاهي و پتروشيمي هاي شركت كليه

  باشد. مي
  

o تعرفه در تخفيف رصدد ١٥ شامل نمايند ثبت ٢٠/٨/١٣٩٨ تاريخ از قبل پرداخت فيش با همراه را خود درخواست كه هايي شركت 
   گردند. مي ها

o باشد. مي نسخه ٥٠٠ اقدام مورد تيراژ حداقل  

o گردد. مي دريافت متقاضي شركت از نظر مورد پوستر نهايي فايل 

o مي تومان هزار ١٣٠ طراحي تقريبي هزينه و داد خواهند انجام را  پوستر طراحي همكار مجرب طراحان ، مندي عالقه صورت در 
  شد. خواهد ارايه كننده درخواست به هم باز فايل و بوده اصالح قابل بار پنج تا و باشد

o ندارد. دوجو تغيير يا اصالح امكان متقاضي شركت از نهايي فايل دريافت از پس 

o باشد. مي ١٣٩٨ آذرماه اول نمايشگاه كتاب در تبليغ جهت اقدام و پرداخت ، نام ثبت زمان حداكثر 

o شد خواهد تقديم متقاضي شركت به نمايشگاه كتاب از جلد يك  
  

  ٨٠٠,٠٠٠  معمولي كاغذ رنگي،  داخلي صفحات

 

  ١,٠٠٠,٠٠٠  گرمي ٧٠ ، گالسه ،كاغذ رنگي  داخلي صفحات

 
 رنگي ،كاغذ گالسه ، ٧٠ گرمي صفحه آخر، رو

١,٥٠٠,٠٠٠  

 

  ١,٥٠٠,٠٠٠  يگرم ٧٠ ، گالسه ،كاغذ يرنگ   پشت آخر، صفحه
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فرمت فایل های مورد پذیرش: 
در اندازه تبلیغ مورد سفارش و با فرمت های CMYK چهار رنگ به صورت Tiff با رزولوشن Dpi 300با حاشیه 

اطمینان 1/5 سانتی متر (در این حاشیه مطلبی نباید باشد).  
 

اندازه كتاب منايشگاه : 

خواهشمند است مستندات خود را به آدرس ایمیل  book@sppex.ir ارسال فرمایید. 

شرایط  پرداخت: 
شبا                                      • شماره  به  ویا   ۵۹۳۹۹۸۲۲۶۳ جاری  حساب  به  را  مربوطه  هزینه  کلیه 

و  منوده  واریز  صنعت  فرارو  فناوری   ساز   آتی  شرکت  نام  به  ملت   بانک   ۹۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۹۳۹۹۸۲۲۶۳
فیش واریزی به همراه فرم کتاب منایشگاه به ایمیل  book@sppex.ir ارسال منایید.  
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