
دٍهییینياًوگاهییینگُا ییینياا
الوللییصااییٌگاااییی ااصاٍااا
افیرآٍردُاّیگیاکهگٍرزی

 فرصت َای تبلیغاتی



 اجارٌ کاوتر اطالع رساوی

ارائِادٌّیگاگىاکیگواٍامیگهگ اااا

عوییَهصا ییِااییٌگاااه  لیی اٍا

عوَماهردماهصاتَاًٌگاازاعراقا

 رپییگاصاکییگً رااعیینیار ییگًصااا

ًسیییبها یییِاهورفیییصامیییَداٍاا

 رقراریاارتبگطا گاجگهوِاّگفا

ا.ااقگاماکٌٌگ



 بالًن تبلیغاتی
اّ ییسارا ییگلَىا ییرافییرازا ییگلياٍاا

هحَعِا راساریاًوگاهنگُااکصاازا

 ْ راياشینَُاّیگیاارتءیگراارز اااا

ا. رًگاشوگاا ه

 یییرایااً یییگمااایییياکیییگرا ییی گدا

 راساریاًسبها ِاام اه َزّیگیاا

ا.وزمادرااايازهنٌِااقگاماهصاًوگاگ



 عريسک بادی ي ته پًش

ا  فگدُاازاعرٍ کاّگیا یگدیاا

ٍاتياپَ ا ِاعٌیَاىاایکاًویگداااا

تَجِا نٌٌگاگىاراا ِامَداجلی اا

کردُاٍاهَج اهیصاشیَدا رًیگاااا

ا.شوگادراذّياآًْگا وگًگ



 تابلًَای پرتابل
اییگابگىاههییگی اهییصاتَاًٌییگا ییگا

ًصیییی اتگ لَّییییگیاپرتگ یییی ادرا

هسنرّگیاهٌ ْصا ِاهح ا راساریا

ًوگاهیینگُاجْییهااکییراىاتبلن ییگ اا

ا.مَدااقگاماًوگاٌگ

ه رهر یاااا3*2ااياتگ لَّگادرا وگدا

ا.ٍا صَر اعوَدیاهصا گشٌگ



 رادیً ومایشگاٌ
دراعَلاهگ ا رایساریاًوگاهینگُااا
 گلياّگاٍاهحَعیِااعیرافاتحیهاااا
پَشییصااییَتصاراداییَاًوگاهیینگُا

تنناارفِاایاه هک اازاتْنِا.اا ه
کٌٌگُاٍااَاٌگاگىاراداَاصاه ربا
ضويااعنىااعنعنیِاّیگاٍاامبیگراااا
هر َطا ِاًوگاهنگُاآهگدُاّسی ٌگاا
کِاازاعراقاپنگما گزراگًصااَتصا

ههگرکهاًَیافوگلنهاٍاهح ایرفِا
راا یییِا گزداگکٌٌیییگاگىاکٌٌیییگاگىا

ا.هورفصاهصاکٌٌگ



 آگُی در وقشٍ راَىما
 رایاهورفصا  صاّگیاه  ل ا
ًوگاهیینگُاٍاراٌّوییگاصاهغلییَبا
هراجونياًءهیِاراٌّویگاایگٍیاااا
اعنعییگ ااٍلنییِایرفییِاداراىاٍاا
ًحَُاجگًوگاصایرفِاآًْگاهٌ هرا
ٍادرا گٍاٍرٍدادراام نگراکلنیِاا
 گزداییگاکٌٌییگاگىاقییرارامَاّییگاا

ا.ارفه
درجاآاْصا یرارٍیاًءهیِاهیصاااا

شگًسا گزداگایرفِاراا یِااتَاًگا
ا.شگ اافسااصادّگ



 تًزیع بريشًر

ا  گدا رایساریاهحی اپیراااا یگلبگً

شیرکهاّیگااا.ارفهاٍاآهگیاا ه

هییصاتَاًٌییگاازاعراییقاا یی ءراراا

ا  ٌگ،ا رٍشَراٍاکگتگلَگاّگیا

مَداراادراکٌگرا یگارافیرماّیگاااا

دراهورضاداگاهیراجونياقیرارااا

ا.دٌّگ



 استىد تبلیغاتی

شیییرکهاّیییگاهیییصاتَاًٌیییگا یییگا

ّوگٌّنصاٍاایگاتبلن یگ ا ی گداااا

اهح یَیاهیَرداً یراااا  راساری،

مییَداراا صییَر اا یی ٌگا ییِااا

ا.هورضاداگاعوَماقرارادٌّگ



 پرچم تشریفات
ا یی ءراراپییرشناتهییرافگ ادرااا
فضگّگیاپرتردداشیگه اهیَاردااا

ا:زار
اا  نجاآئنيااف  گان1ِ.
ا  گدا راساری2.
و یییصا)ٍرٍدیاًوگاهییینگُا3.

ا(تگوراهل 
اا  نجاآئنياام  گهن4ِ.

ا



 پًشش پرسىل حراست
درجاًهییگىات ییگریا ییرارٍیااا
پَشییصاه حگاوشییک اپر ییٌ اا
ارا هاهَج ا ْبیَداتصیَارااا
ذٌّصاه گعی اازا رًیگاشیوگاٍاااا
اا گداااسگسااهٌنهاٍاآراهیصاا

ا.دراٍیامَاّگاشگ
تَجِاداش ِا گشینگاًیَیالبیگساااا
ا وییگا گاییگا ییِاتگانییگا یی گدااااا

ا. راساریار گًگُاشَد
ا



 کارت شىاسایی مشارکت کىىدگان

کلنِاافرادااگضیرادرایرفیِاّیگاااا

ا.دارایاکگر اشٌگ گاصاّس ٌگ

فضیییگیاپهیییهاکیییگر اّیییگیاا

شٌگ یییگاصاهیییصاتَاًیییگاهحییی ا

ا.هٌگ بصا رایاتبلن گ ا گشگ



 تابلً تبلیغاتی
تبلن گ اهحنغصاًءیصاهیَیریادرااا

ا.هورفصاشوگادارد
 یی گدا راییساریا ییگاتوبنییِاتوییگاداا
 گزُادرااهیگکياپر گزدایگ،اآهیگدُاااا

ا:اکراىاآاْصاه ءگضنگىاا ه
هسیینرّگیاتییردداهٌ ْییصا ییِاا1.

ا گلياّگیاهح ا راساری
اپگرکنٌگاّگیاعوَهص2.
مرٍجیییصاااسییی نگُاه یییرٍااا3.

اشْرآف گب
هحَعیییِاٍایییگُاایییگاانریا4.

ااتَهبن اّگ



 تًول ضدعفًوی
 ییگاتَجییِا ییِالییسٍمارعگاییهاکگهیی ا
پرٍتک اّگیا ْگاش صاا ین اشیگُااا
ازاجگًیی ا یی گداهلییصاهبییگرزُا ییگاا
کرًٍییییگادراکلنییییِارٍاییییگادّگیاا
ًوگاهنگّص،اکلنِاهراجونياپنصاازا
ٍرٍدا ِافضگیاهسیء اهلیسما یِاااا

ا.عبَراازاتًَ اضگعفًَصاّس ٌگ
 گاتَجِا ِاااياهَضَیافضیگّگیاا
جییگًبصاااییياتًَیی اهحیی اهٌگ ییبصا
 رایاهورفصاهحصَلااگا رًگاشوگا

ا.ا ه



 ماسک تبلیغاتی
دراشییرااظاپگًییگٍهصاا یی فگدُاازاا
هگ کا رایاکلنِاافرادااگضیرادراا

ا.ًوگاهنگُاکگهنًااجبگریاا ه
شییرکهاّییگاهییصاتَاًٌییگا ییگادرجاااا
لَایییَیاام صگایییصا یییرارٍیاا
هگ ک،اًسبها ِاتَزاااراانگىاآىا

ا. نياهراجونيااقگاماًوگاٌگ
دراّویینيارا غییِا یی گدا راییساریا
کییییگً ریاراادراٍرٍدیاااییییلصاا
 صییییَر اراانییییگىادراام نییییگرا

ا.ه ءگضصاقرارامَاّگاداد



 بدوٍ سريیس َای عمًمی 
 وٌ ییییَراتسییییْن ادراتییییرددا
 گزداگکٌٌییگاگىاتوییگادیاًفر ییرا
 رقییصاهییراجونيارااازاجلییَیااا
مرٍجییییصاااسیییی نگُاه ییییرٍاا
شْرآف گبا ِا گلياّیگیاهحی ااا

ا. راساریاهٌ ء امَاّگاکرد
 گًیییِااایییيامَدرٍّیییگاهحییی اا
هٌگ ییییبصا ییییرایادرجالَاییییَا

ا. رًگّگیات گریاا ه



 سازٌ َای بادی

ًصیی ا ییگزُاّییگیا ییگدیادرااا

هسیینرّگیاٍرٍدیاٍامرٍجییصا

داییگا صییریازابییگاصاراااا ییگداا

کردُاٍاازاارز ا یگواصاجْیهااا

ا.تبلن گ ا رمَرداراا ه



 پرچم ساحلی

ا  فگدُاازاپرشناّیگیا یگالصااا

دراهحَعِااعرافا یگلياّیگیااا

ًهییگىات ییگریاهحیی ا راییساریا

راادراهورضادایگاایگّگاااشوگا

ا.ًفراقرارامَاّگاداد



ا رایارزرٍااگاکس ااعنعگ ا نه را گاهگادراتوگسا گشنگ

 :ستاد برگزاری

ا رًگهِا گزاىاهنْي
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