
جشنناره تیونرنناننمپینگ،ناننمپیی
آپشنننطپیعیه نننوپی  گر ننن ییی
خرد وهایینالسنکیویآفنیودپیی

یلرهزمیجانثویوی صیفو

 فرصت َای تبلیغاتی



 اجارٌ کاوتر اطالع رساوی

ه هئ یدهانگاا ینناویویخنگ ا یییی

 گننر ویتنن یعنناالفی  ى نن یوی

 گرمی یدمی ویورهناگیهزیعیلقی

تیپننالوینننانىییهعننالیی سننانوییی

نسنننثهیتننن ی ویفنننویخنننردیویی

تیقیه ییه وثاطیتایجا و یهگفی

ی.یهقگهمینااگ



 بالًن تبلیغاتی
ههىننره یتننالر یتننییفننیهزیسننالطیویی

 حرع یتیاره یینگالشگاتیلکویهزی

تهىیلطیشننرتیهناییه وءناریه ز یییی

ی.تینگیشگایهسه

تنننیهییهن نننامیهلنننطیننننا یسنننىادی

تیاره یینسثهیت یهخذی  رزهناییی

ی.وزمید یهلطیز نا یهقگهمی وینگالگ



 عريسک بادی ي ته پًش

هسىفادتیهزی یوسکیهاییتنادییی

ویوطیپر یت ی انره یلنکینگنادیییی

ورج یتنااگاا ی هیت یخردیج نةیی

نیدتیوی رجةی نویشنردیتیننگیییی

ی.شگاید یذهطیآنهایتگانگ



 تابلًَای پرتابل
عننا ثا ی شننای ی ننویورهناننگیتننای

نصننننةیوات رهنننناییپیواتنننن ید ی

 سنیهایی اىهویت ی ح یتیاره یی

نگالشننگاتیجهننهیهنننیه یوث ن ننا یی

ی.خردیهقگهمینگالاگ

 ىی یتنفییی3*2هلطیوات رهاید هتوادی

ی.ویتصر  ی گردیی ویتاشاگ



 رادیً ومایشگاٌ
د یعرلی گ یتیانره یینگالشنگاتییی
سالطیهایوی حرعن یهعنیهفیوحنهیییی
پرشننصیعننرووی هدلننرینگالشننگاتی

ونمی یف یهیی ىشک یهزیوهن ی.یهسه
نااگتیویارلاگاا ی هدلرلوی  یبی
ضگطیه ال یهعال نن یهنایویهخثنا یییی
 یترطیت ینگالشگاتیآ ادتیهسنىاگیی
ن یهزیعیلقیپنامیتاز اانویعرووی

 شا نهینرییفوالنهیوی ح یییف ی
 هیتننن یتازدلگناانننگاا یناانننگاا ی

ی. ویفوی وینااگ



 آگُی در وقشٍ راَىما
تیهیی ویفویت صیهایی  ى  ی
نگالشننگاتیوی ههاگننالوی غ ننربی
 یهجونطینءشن ی ههاگنای ناوییییی
هعال ننا یهولننن یییفنن یده ه یویی
نحرتیجانگالویییف یآنهای اىشیی
وید یتگویو ودید یهخىنا ین نن یی
تازدلننگینااننگاا یقننیه یخرههننگیی

ی.ایفه
د جیآاهویتنیی ویینءشن ی نویییی

شانسیتازدلگیییف ی هیتن ییورهنگی
ی.شگ یهفرهلصیدهگ



 تًزیع بريشًر

یسىادیتیانره یی حن یپنییییی یالثاً

شنینهیهناییی.ی فهیویآ گییهسه

 ننویورهناننگیهزیعیلننقیهسننىءیه یی

هسىاگپیتیوشر یویناوالرگیهایی

خردی هید یناا یسنالییفنیمیهنایییی

د ی ویضیدلگی نیهجونطیقنیه ییی

ی.دهاگ



 استىد تبلیغاتی

شنننینهیهنننای نننویورهنانننگیتنننای

هگاهاگویوه نگیوث ن نا یسنىادیییی

ی حىنریی نر دین نییییی تیاره یپ

خننردی هیتصننر  یهسننىاگیتنن ییی

ی. ویضیدلگی گرمیقیه یدهاگ



 پرچم تشریفات
هسننىءیه یپننیشمیوشننیلفا ید ییی
فضاهاییپیویددیشنا  ی نره دییی

ی:زلی
یهسىنجیآئنطیهفىىا ن 1.
یسىادیتیاره ی2.
وتنننوی)و ودیینگالشنننگاتی3.

ی(واو ی   
یهسىنجیآئنطیهخىىا ن 4.

ی



 پًشش پرسىل حراست
د جینشننا یو ننا ییتننیی ویییی
پرشننصی ىحگهوشننک یپیسننا یی
 یهسهی رجةیتهثنردیوصنرلیییی
ذهاوی  اعنةیهزیتیننگیشنگایویییی
هل ادیه ساسیه انهیویآ ه نصیی

ی.د یوییخرههگیشگ
ورج یدهشى یتاشننگیننرییلثناسیییی
 ىگننایتالننگیتنن یوالنننگیسننىادییییی

ی.تیاره یی سانگتیشرد
ی



 کارت شىاسایی مشارکت کىىدگان

ن ن یهفیهدی اضنیید یییفن یهنایییی

ی.ده هیینا  یشااسالویهسىاگ

فضننناییپشنننهیننننا  یهننناییی

شااسنننالوی نننویورهننننگی حننن ی

ی. ااسثویتیهییوث ن ا یتاشگ



 تابلً تبلیغاتی
وث ن ا ی حنغوینءنصی نریییید ییی

ی. ویفویشگایده د
سننىادیتیاننره ییتننایووثننن یووننگهدیی
سازتید یه نانطیپیتازدلنگپیآ نادتیییی

ی:هنیه یآاهوی ىءاضنا یهسه
 سنننیهاییوننیددی اىهننویتنن یی1.

یسالطیهایی ح یتیاره ی
یپا ننامیهایی گر و2.
خیوجنننویهلسنننىگاتی ىنننیوییی3.

یشهیآفىاب
 حرعننن یولنننگتیعنننگهانییی4.

یهور ثن یها



 تًول ضدعفًوی
تننایورجنن یتنن یلننرومی  الننهینا نن ی
پیووک یهاییتهگهشىویهتنال یشنگتییی
هزیجانننةیسننىادی  ننوی ثننا زتیتننایی
نیوننننناید ین ننننن ی ولننننگهدهاییی
نگالشگاهوپین ن ی یهجونطیپنصیهزی
و ودیت یفضایی سنء ی  نرمیتن یییی

ی. ثر یهزیورن یضگ فرنویهسىاگ
تایورج یت یهلطی رضرییفضناهاییی
جننانثویهلننطیورننن ی حنن ی ااسننثوی
تیهیی ویفوی حصرلیلایتینگیشگای

ی.هسه
ی هلگا :یشیهلظیهسىفادت

ی(د یقثالیوا نطی رهدیضگ فرنو)



 ماسک تبلیغاتی
د یشننیهلظیپانننگو ویهسننىفادتیهزیی
 اسکیتیهیین ن یهفیهدی اضنیید یی

ی.نگالشگاتینا الًیهجثا ییهسه
شننینهیهننای ننویورهناننگیتنناید جیییی
لرانننرییهخىصاعنننویتنننیی وییی
 اسکپینسثهیت یورزلفی هلگا یآ ی

ی.تنطی یهجونطیهقگهمینگالاگ
د یهگنننطی هتغنن یسننىادیتیاننره یی
نننننانىییی هید یو ودییهعنننن ویی
تصننننر  ی هلگننننا ید یهخىنننننا ی

ی. ىءاضویقیه یخرههگیدهد
ی هلگا :یشیهلظیهسىفادت

ی(د یقثالیوا نطی اسکیت ی ءگه ی ر دینناز)



 بدوٍ سريیس َای عمًمی 
تگا ننننر یوسننننهن ید یوننننیددی
تازدلگنااننگاا یووننگهدیینفیتننیی
تیقننوی ننیهجونطی هیهزیج ننریییی
خیوجننننویهلسننننىگاتی ىننننیویی
شهیآفىابیت یسالطیهنایی حن ییی

ی.تیاره یی اىء یخرههگینید
تگنننن یهلنننطیخرد وهنننای حننن یی
 ااسننننثویتننننیهیید جیلراننننری

ی.تینگهاییو ا ییهسه



 سازٌ َای بادی

نصننةیسننازتیهنناییتننادیید ییی

 سنننیهاییو ودییویخیوجننوی

دلننگیتصننیییزلثننالوی هیهل ننادیی

نیدتیویهزیه ز یتناولویجهنهییی

ی.وث ن ا یتیخر ده یهسه



 پرچم ساحلی

هسىفادتیهزیپیشمیهناییسنا  وییی

د ی حرع یهعیهفیسنالطیهنایییی

 حنننن یتیاننننره ییویت ننننصیی

یلراریشگای عگهانیییخرد وها

 هید ی ویضیدلنگیعنگهاینفنییییی

ی.قیه یخرههگیدهد



یتیهیی ز ویلاینسةیهعال ا یتنشىییتای اید یوگاسیتاشنگ

 مجری انحصاری تبلیغات
یآوهنگایوث نغ

ی9911933400:یهگیهت
ی09121933400:یهگیهت

 :ستاد برگزاری
یتینا  یسازه ی نهط

ی02191035069:یو فط
ی09023235293:یهگیهت

www.barsam.orgی


