
دومیی جشنوییهىمليشمییییشن ى  یییه  شششش
 شخىدلوٌیی ششآفیرود شآپوج شکمپ یه 

وشمىنىلس کیت شلم هیگییششکالس کشوش
شییگکیشوشمصرفی شلىمزمشمینرمنىیی

 فرصت َای تبلیغاتی



 اجارٌ کاوتر اطالع رساوی

ملمئًشدٌهیگیی شکییوشوشخیگمی شششش

عمییىمیش ییًشعییهییفشم  ییی شوش

عمىمشمردمشمیشنىم هگشمزشعریقش

 رپیییییشکییی  رشمعییالیشلسییی یششش

 سیییبتش یییًشمورفییییشخیییىدشوشش

 رقرمل شملنبیطش یشنیموًشٌگفش

ش.شمقگممشکههگ



 بالًن تبلیغاتی
مٌ ییسملش یییلى ش ییرشفییرمزشسیییلجشوشش

محىعًش ریسمل ش مییوگیيشیکیشمزش

 ٍ ریجششی ىيشٌیی شملنءییرشملز شششش

ش. ر گششمیشمست

 یییرم شم  ییییمشمییییجشکییییلشسییی یدش

 ریسمل ش سبتش ًشمخذشم ىزٌیی شش

ش.وزمشدلشمیجشزم هًشمقگممشمیش مییگ



 عريسک بادی ي ته پًش

مس فیديشمزشعروسکشٌی ش یید شش

وشنجشپى ش ًشعهیىم شییکش مییدشششش

نىنًش  ههگیی شلمش ًشخىدشنیی شش

کرديشوشمىن شمییششیىدش ر یگشششش

ش.شمیشدلشذٌجشآ ٍیش می گ



 تابلًَای پرتابل
عیییابی شمویییی شمیییشنىم هییگش یییش

 صیییی شنی یىٌییییی شپرنی یییی شدلش

مس رٌی شمه ٍیش ًشمح ش ریسمل ش

 مییوییگیيشنٍییتشمکییرم شنبی  ییی شش

ش.خىدشمقگممش مییهگ

م رمر یفششش3*2میجشنی یىٌیشدلم ویدش

ش.وش صىل شعمىد شمیش یشهگ



 رادیً ومایشگاٌ
دلشعىلشمگ ش رییسمل ش مییویگیيششش
سیلجشٌیشوشمحىعیًشمعیرمفشنحیتشششش
پىشییصشعییىنیشلمدیییىش مییوییگیيش

ن مشارفًشم شم وک شمزشنٍ ًش.شمست
کههگيشوشیىیهگیی شلمدیىییشم ربش
ضمجشمعال شمعالع یًشٌییشوشمخبییلشششش
مر ىطش ًش مییوگیيشآمیديشٌسی هگشش
کًشمزشعریقشپ یمش یزلیی یشعىنیش

مویلکتش ىیشفویل تشوشمح شیرفًش
لمش یییًش یزدیگکههیییگیی شکههیییگیی ش

ش.مورفیشمیشکههگ



 تبلیغ در ساله خًدريَای تاریخی
خىدلوٌییی شکالسیی کشٌمییىمليش
عرفگملم شخیصشخىدشلمشدمش ًش
وشن مفشم یعب جش یششمیلشمیجش
وسیی ش ءی ًشفضی شمیگيشآلیشلمش
 رم شنبی  ی شمح غییشدلشمحی ششش

ش. مییصشآ ٍیشفرمٌمشمیشآولد



 تبلیغ در محًطٍ حرکات ومایشی
ٌمیىمليشیکییشمزشنیذم  ریجشوشششش...شم  یمشارکی ش مییوییشخیىدلوشمزشقب ی شدلیفیت شدلم شوششششش

لوزش رییسمل شمنیرمرشمییششششش4پرم یعب ریجش  صشٌی شنوهىمليشن ى  ه شمستشکًشدلشعىلش
ش.شىد

ش.فضی شمعرمفشمحىعًشپ ستشارکی ش مییویشمهیس ش رم شمورفیش ر گششمیشخىمٌگش ىد



 تبلیغ در بخش صذاگیری
 مییصشوشنسیتشعیگم شس سی مشٌیی ششششش
پ ییصشخییىدلوشمزشدیگییرش  ییصشٌییی شش
نذمبشوشپرعرفگملشنویهىمليشن ى  هی ششش
مستشکًش یشاضیىلش رنیریجش ر یگٌی شششش

عیىلشمیگ شششملمییییشٌمیًشلوزيشدلششش  جش
ش.نوهىمليشمنرمشمیششىد

 یشنبی غشدلشکهیلشخىدلوٌییشمییشنىم هیگشششش
خىدشلمشدلشمورضشدیگشٌیسملم ش فیرشمزششش

قیرملشش یششمیلشمییجش  یصشششعالقمهمگم ش
ٌییرش ى ییتشعییگمی ر ششدٌ ییگشکییًشدلشش

ش.خىدلوٌیشن مفشمیشکههگمعرمفش
ش
ش



 آگُی در وقشٍ راَىما
 رم شمورفیش  صشٌی شم  ی ش
 مییوییگیيشوشلمٌهمیییییشمغیییىبش
مرمنو جش ءویًشلمٌهمییشاییو شششش
معالعییی شمول ییًشیرفییًشدملم شوشش
 حىيشنی میییشیرفًشآ ٍیشمه ورش
وشدلش گوشولودشدلشمخ  یلشکی یًشش
 یزدیییگشکههییگیی شقییرملشخىمٌییگشش

ش.یرفت
دلجشآیٍیش یرشلو ش ءویًشمییشششش

شی سش یزدیگشیرفًشلمش یًششنىم گش
ش.شگ شمفسمیصشدٌگ



 تًزیع بريشًر

شس یدش رییسمل شمحی شپیرشششش ییلبیً

شیرکتشٌییششش.شلفتشوشآمگ شمست

میییشنىم هییگشمزشعریییقشمسیی ءرملشش

مس هگ ش روشىلشوشکینیلى شٌی ش

خىدشلمشدلشکهیلشسیییرشفیرمشٌییشششش

دلشمورضشدیگشمیرمنو جشقیرملششش

ش.دٌهگ



 استىذ تبلیغاتی

شیییرکتشٌییییشمییییشنىم هیییگش ییییش

ٌمیٌهگیشومایگشنبی  یی شسی یدشششش

شمح یى شمیىلدش  یرشششش  ریسمل  

خییىدشلمش صییىل شمسیی هگش ییًششش

ش.مورضشدیگشعمىمشقرملشدٌهگ



 پرچم تشریفات
مسیی ءرملشپییرشمشنوییریفی شدلششش
فضیٌی شپرنرددششییم شمیىملدششش

ش:زیر
شمس  جشآئ جشمف  یا 1ً.
شس یدش ریسمل 2.
و ییییش)ولود ش مییویییگیيش3.

ش(نیولشمی 
شمس  جشآئ جشمخ  یم 4ً.

ش



 پًشش پرسىل حراست
دلجش وییی شن یییل ش ییرشلو ششش
پىشییصشم حگموشییک شپرسییه شش
ارمستشمىن ش ٍبیىدشنصیىیرششش
ذٌهیشم یعی شمزش ر یگششیمیشوشششش
می یدشماسیسشممه تشوشآلممیصشش

ش.دلشو شخىمٌگششگ
نىنًشدمش ًش یشی گش یىیشلبییسشششش
ا میییش ییییگش ییًشنیی ییگشسیی یدششششش

ش. ریسمل شلسی گيششىد
ش



 کارت شىاسایی مشارکت کىىذگان

کی ًشمفرمدشایضیرشدلشیرفیًشٌییشششش

ش.دملم شکیل ششهیسیییشٌس هگ

فضیییی شپویییتشکییییل شٌیییی شش

شهیسییییییشمییییشنىم یییگشمحییی ش

ش.مهیسبیش رم شنبی  ی ش یشگ



 تابلً تبلیغاتی
نبی  ی شمح غیش ءیصشمیىیر شدلششش

ش.مورفیششمیشدملد
سیی یدش ریییسمل ش یییشنوب ییًشنوییگمدشش
سیزيشدلشممییکجشپر یزدییگ شآمییديشششش

ش:مکرم شآیٍیشم ءیض ی شمست
مسیی رٌی شنییرددشمه ٍیییش ییًشش1.

شسیلجشٌی شمح ش ریسمل 
شپیلک ه شٌی شعمىمی2.
خرونییییشمیسییی گیيشم یییروششش3.

ششٍرآف یب
محىعیییًشوییییگيشعیییگمی ر ش4.

شمنىمب  شٌی



 تًول ضذعفًوی
 یییشنىنییًش ییًشلییسومشلعییییتشکیمیی ش
پرونک شٌی ش ٍگمش یشم یال ششیگيششش
مزشنی یی شسیی یدشمییییشمبیییلزيش یییشش
کرو یییییشدلشکی ییییًشلویییییگمدٌی شش
 مییوگیٌی شکی ًشمرمنو جشپ صشمزش
ولودش ًشفضی شمسیء شمییسمش یًشششش

ش.عبىلشمزشنى  شضگعفى یشٌس هگ
 یشنىنًش ًشمیجشمىضىیشفضییٌی شش
نییی بیشمیییجشنى یی شمحیی شمهیسییبیش
 رم شمورفیشمحصىلشییش ر گششمیش

ش.مست
شلمیگی :ششرمیظشمس فیدي

ش(دلشقبیلشنیم جشمىمدشضگعفى ی)



 ماسک تبلیغاتی
دلششییرمیظشپی ییگومیشمسیی فیديشمزشش
میسکش رم شکی ًشمفرمدشایضیرشدلشش

ش. مییوگیيشکیمالًشمنبیل شمست
شییرکتشٌیییشمیییشنىم هییگش یییشدلجشششش
لىییییى شمخ صیعییییش یییرشلو شش
میسک ش سبتش ًشنىزیفشلمیگی شآ ش

ش.  جشمرمنو جشمقگممش مییهگ
دلشٌمیی جشلم غییًشسیی یدش ریییسمل ش
کییییی  ر شلمشدلشولود شمعییییییشش
 صییییىل شلمیگییییی شدلشمخ  یییییلش

ش.م ءیضیشقرملشخىمٌگشدمد
شلمیگی :ششرمیظشمس فیدي

ش(دلشقبیلشنیم جشمیسکش ًشمءگملشمىلدش  یز)



 بذوٍ سريیس َای عمًمی 
 مه ییییىلشنسییییٍ  شدلشنییییرددش
 یزدیگکههییگیی شنوییگمد ش فر ییرش
 رقیییشمییرمنو جشلمشمزشنیییى ششش
خرونیییییشمیسیییی گیيشم ییییروشش
شٍرآف یبش ًشسیلجشٌیی شمحی ششش

ش. ریسمل شمه ء شخىمٌگشکرد
 گ یییًشمییییجشخىدلوٌییییشمحییی شش
مهیسییییبیش ییییرم شدلجشلىیییییىش

ش. ر گٌی شن یل شمست



 سازٌ َای بادی

 صیی شسیییزيشٌییی ش ییید شدلششش

مسیی رٌی شولود شوشخرونیییش

دیییگش صییر شزیبیییییشلمشمی یییدشش

کرديشوشمزشملز ش ییوییشنٍیتششش

ش.نبی  ی ش رخىلدملشمست



 پرچم ساحلی

مس فیديشمزشپرشمشٌیی شسییاییششش

دلشمحىعًشمعرمفشسییلجشٌیی ششش

محیییی ش ریییییسمل شوش  ییییصشش

شلىیىششمیش عگمی ر شخىدلوٌی

لمشدلشمورضشدییگشعیگٌیش فیرشششش

ش.قرملشخىمٌگشدمد



ش رم شلزلوشییشکس شمعالعی ش  و رش یشمیشدلشنمیسش یش گ

 :ستاد برگزاری

ش ر یمًشسیزم شم ٍج
ش02191035069:شنیفج
ش09023235293:شٌمرمي

www.barsam.orgش


