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 تعرفه های رزرو و  درج آگهی

 ( CDو لوح فشرده ) در کتاب رسمی

 صنعت ساختمان  یالملل نیب  شگاهینما بیست و دومین

 1401 سال ماه مرداد 25الی  22

و   که شامل کلیه اطالعات شرکت کنندگان میباشد تنها مرجع رسمی نمایشگاه است  CDو  )این کتاب

 ( پروژه های ساخت و ساز کشوری استفاده میگردددر   از آن به عنوان مرجع تامین کنندگان

 

 با سالم 

نمایشگاه به عنوان یک مرجع و منبع بروز اطالع رسانی،    (CD)و لوح فشرده  با توجه به جایگاه بی بدیل کتاب رسمی  احتراماً،  

  صتنعت ستاختمان  یالملل  نیب  شتگاهینما  بیستت و دومینهمرمان با  توسط  امور نمایشطگاهی اتاق تعاون ایران ربرارار کننده   که  

برراان این صطنعت و منتشطر و در اتتیار مشطارکت کننداان،  بازدید کننداان، انبوه سطازان و   رهر کدام  نسطهه  3000در تیراژ  

نسطبت  دقیق تبلیغ تود، جهت درج آاهی    محل و انتهاب   تعرفه مطالعه  قرار می ایرد، تواهشطمند اسطت پا ازصطنایع  دیگر 

 از طریق راههای ارتباطی زیر اقدام نمایید.  به رزرو آن

 

 آگهی در کتاب  تعرفهجدول 

  بصورت رایگان نیز   CD)آگهی شرکت هایی که با  تعرفه زیر در کتاب نمایشگاه حضور دارند در 

 درج خواهد شد(  1در محل تبلیغ ردیف 

 
 رتومان  مبلغ کتاب  محل تبلیغ

 

 رتومان  مبلغ کتاب  محل تبلیغ

 15،000،000 انتهای کتاب رداتل جلد  از  1صفحه  3،000،000 )بین فهرست فارسی و انگلیسی( صفحه داخلی 

 15،000،000 از انتهای کتاب  2صفحه  17،000،000 ررزرو شده   رداتل جلد  از ابتدای کتاب  1صفحه 

 14،000،000 )رزرو شده(  از انتهای کتاب 3صفحه  15،000،000 ررزرو شده   از ابتدای کتاب 2صفحه 

 13،000،000 )رزرو شده(  از انتهای کتاب 4صفحه  15،000،000 ررزرو شده   از ابتدای کتاب 3صفحه 

 10،000،000 کتاب انتهایاز  6یا  5صفحه  14،000،000 ررزرو شده   از ابتدای کتاب 4صفحه 

 9،000،000 کتاب  تهاینااز  8یا  7صفحه  13،000،000 از ابتدای کتاب 6یا  5صفحه 

 8،000،000 کتاب  انتهایاز  10یا  9صفحه  11،000،000 ابتدای کتاب از  8یا  7صفحه 

 7،000،000 کتاب انتهایاز  12یا  11صفحه  9،000،000 از ابتدای کتاب  10یا  9صفحه 

 6،000،000 کتاب انتهایاز  14یا  13صفحه  8،000،000 از ابتدای کتاب  12یا  11صفحه 

 5،000،000 کتاب انتهایاز  16یا  15صفحه  7،000،000 از ابتدای کتاب  14یا  13صفحه 

 از انتهای کتاب  17صفحه  6،000،000 از ابتدای کتاب  16یا  15صفحه 

 رروبه روی فهرست شرکت کننداان  
9،000،000 

 5،000،000 از ابتدای کتاب 18یا  17صفحه 

 35،000،000 پشت جلد  6،000،000 از ابتدای کتاب  20یا  19صفحه 

 27،000،000 عطف  7،000،000 از ابتدای کتاب  22یا  21صفحه 

 18،000،000 سرصفحه چپ  9،000،000 از ابتدای کتاب 24یا  23صفحه 

 از ابتدای کتاب  25صفحه 

 رروبه روی فهرست شرکت کننداان  
13،000،000 

 17،000،000 پاورقی راست

 17،000،000 پاورقی چپ

 3از   1ص 
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 CD آگهی در  تعرفهجدول 
 

 مبلغ رتومان  اندازه  CD محل تبلیغ ردیف 

    A4 2،000،000تمام صفحه  CDداتل  فارسی و انگلیسی فهرستبین صفحات  1

   A4 3،000،000تمام صفحه  CDبعد از فهرست داتل  / صفحه آتر 10 2

   A4 4،000،000تمام صفحه  CDقبل از فهرست داتل  / به بعد 10صفحه  3

   A4 5،000،000تمام صفحه  CDقبل از فهرست داتل  / صفحه اول 10 4

   7،000،000 سانتی متر  18*5/12 + چاپ داتل قاب / تراکت رنگی ریک رو  5

    9،000،000 سانتی متر  18*5/12 + چاپ داتل قاب / تراکت رنگی ردو رو  6

   7،000،000 سانتی متر  4*1 1عطف قاب / محل تبلیغ  7

   13،000،000 سانتی متر  10*5 2پشت قاب / محل تبلیغ  8

   13،000،000 سانتی متر  10*5 3پشت قاب / محل تبلیغ  9

   15،000،000 سانتی متر  CD 1*4چاپ لواو و نام تجاری روی  10

 

 محل هایی که با رنگ قرمر مشهص شده اند، قابل رزرو نیستند. •

کططه    داشططته باشططندسططانت اتططتال     1  ممکططن اسططتداده شططده    یبا اندازه هططا  CDی در جدول  ابعاد چاپ •

 .گردندیتوس  چاپهانه اصالح م 

حمایططت از شططرکت کننططداان  بدلیل فراهم آوردن امکان مشارکت بططرای کلیططه شططرکت هططا و هم نططین   •

قیمططت هططا مقطططوع و اولویططت بططا  نمایشگاه مذکور، مبالغ بصورت حداقل در نظر ارفتططه شططده انططد، لططذا 

 .میباشداولین واریری 

تواهشمند است جهت جلططوایری از سططودجویی برتططی از مجططالت و نشططریات متفرقططه فقطط  از طریططق   •

ایططران     شططماره زیربصططورت مسططتقیم بططا مجططری براططراری نمایشططگاه صططنعت سططاتتمان راتططاق تعططاون

 ارتباط برقرار نمایید.

و شططماره    IR610170000000205867490006شططماره شططبا    0205867490006شططماره حسططاب   •

بنام اتاق تعططاون ایططران نططرد بانططک ملططی شططعبه نمایشططگاه بططین المللططی    6037991899538213کارت  

 جهت امور مالی معرفی می اردد.  1454کد  

 22/04/1401: تاریخ   فایل چاپیو ارسال  مهلت جهت رزرو   آترین •

   یالملل نیب  هایشگاهینمامحل دائمی   - تهرانمحل فروش و پهش :  •

 جلد  3000تیراژ : /    A4سایر کتاب :  •

   021-88854115تلفن رت  مستقیم  :   •

   09120552230واتساپ رتانم پورسعید  :   •

 

 است    مالحظهرمحل تبلیغات در ادامه و به پیوست این نامه قابل 
 

 

 با سپاس 

 اتاق تعاون ایران 

 

 3از   2ص 
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 و قاب  CDمحل های تبلیغ مربوط به روی 

 3از   3ص 

 


