
توضیحاتمبلغشرح

تجُیسات بٍ عُدٌ متقاضی است35,000,000ريال امتیاز استقرار میس کاوتر در البی يريدی ساله1

2

امتیاز اَتسار بالًن تبلیغاتی در محًطٍ اطراف 

چاپ، ايج دَی ي وگُداری بٍ عُدٌ متقاضی45,000,000ريال ومايشگاٌ

چاپ، وصب ي وگُداری بٍ عُدٌ متقاضی35,000,000ريال امتیاز استقرار عريسک بادی يا تىپًش3

4

تبلیغات محیطی بصًرت تابلً پرتابل لمپست 

 متر در يريدی ي مسیرَای 3*4بىر بٍ ابعاد 

مىتُی بٍ ساله َای محل برگساری
70,000,000ريال 

َمراٌ با چاپ ي وصب

 وًبت در ريز5,000,00010ريال آگُی صًتی در راديً ومايشگا5ٌ

6

 3*2امتیاز اکران تبلیغات محیطی بٍ ابعاد 

چاپ، وصب ي وگُداری بٍ عُدٌ متقاضی20,000,000ريال (عمًدی)متردر ساله خًدريَای کالسیک 

7

 متر در 3*1اکران تبلیغات محیطی بٍ ابعاد 

چاپ بٍ عُدٌ متقاضی35,000,000ريال (افقی)پیست حرکات ومايشی خًدري 

8

 متر در 3*2اکران تبلیغات محیطی بٍ ابعاد 

چاپ بٍ عُدٌ متقاضی40,000,000ريال (افقی)محًطٍ صداگیری خًدريَا 

9

 ساوتی 10*14اکران آگُی تبلیغاتی بٍ ابعاد 

طراحی بٍ عُدٌ متقاضی15,000,000ريال متر در وقشٍ راَىمای بازديدکىىدگان

10

استقرار استىد تًزيع بريشًر در محل ستاد 

تامیه بريشًر بٍ عُدٌ متقاضی20,000,000ريال برگساری

11

استقرار استىد تبلیغاتی در محل ستاد برگساری 

چاپ استىد ي تامیه پايٍ بٍ عُدٌ متقاضی15,000,000ريال (عمًدی) متر 2*1بٍ ابعاد 

12

استقرار پرچم تشريفات تبلیغاتی در استیج 

تامیه پرچم ي پايٍ بٍ عُدٌ متقاضی15,000,000ريال محل برگساری گردَم آيی َا

تامیه البسٍ بٍ عُدٌ متقاضی50,000,000ريال اکران تبلیغات بر ريی البسٍ پرسىل حراست13

14

اکران تبلیغات بر ريی بىدگردن آييس ي پشت 

طراحی بٍ عُدٌ متقاضی60,000,000ريال کارت شىاسايی غرفٍ داران

15

تبلیغات محیطی بصًرت تابلً اسپیس فريم بٍ 

 متر در يريدی ي مسیرَای مىتُی 3*4ابعاد 

طراحی، چاپ ي وصب بٍ عُدٌ متقاضی45,000,000ريال (افقی)بٍ ساله َای محل برگساری 

16

تبلیغات محیطی بصًرت تابلً اسپیس فريم بٍ 

 متر در يريدی ي مسیرَای مىتُی 3*2ابعاد 

طراحی، چاپ ي وصب بٍ عُدٌ متقاضی30,000,000ريال (افقی)بٍ ساله َای محل برگساری 

17

 دستگاٌ خًدري 5تبلیغات بر ريی بدوٍ 

طراحی ي وصب بٍ عُدٌ متقاضی200,000,000ريال سرييس گردشی ومايشگاٌ

18

اکران تبلیغات بر ريی سازٌ تًول بادی در 

چاپ، وصب ي وگُداری بٍ عُدٌ متقاضی35,000,000ريال جادٌ اصلی مىتُی بٍ ساله َای محل برگساری

19

اکران تبلیغات بر ريی پرچم ساحلی در اطراف 

چاپ، وصب ي وگُداری بٍ عُدٌ متقاضی15,000,000ريال ساله َای محل برگساری


