
 

 

 کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیکشرایط اسپانسری پنجمین 

 (ارشد و متخصصین حوزه مدیریت و برنامه ریزیعامل، رؤسا، مدیران بزرگترین اجالس رهبران، مدیران)

 

 برنزی اینقره طالیی الماس شرح خدمات

1 
 رسانی و تبلیغات کنفرانسدرج لوگوی حامی در اقالم اطالع 

 )نشریات، کاتالوگ، کارت دعوت و ...( نسبت به سطح حمایت
* * * * 

2 
 کلیه تبلیغات محیطیدرج لوگو حامی کنفرانس در 

 )بیلبورد، پوستر،...( 
* * * - 

3 
 دقیقه سخنرانی به مدیر عامل حامی در کنفرانس  10اختصاص 
 فقط دو مورد (در راستای موضوع کنفرانس)

* - - - 

 - - * * استراتژی ملی جایزه ارزیابی فرآیند در حضور 4

 - - * * مصاحبه با خبرگزاری ها با مدیرعامل مجموعه حامی 5

6 
 حضور افراد از سازمان یا شرکت حامی

 به صورت رایگان در کنفرانس

 نفر 50
نفر از مدیران  5)

VIP) 

 نفر 30
نفر از مدیران  2)

VIP) 

 نفر 20
نفر از مدیران  1)

VIP) 

 نفر 10

 - * * * اهدای تندیس و تقدیر نامه به مجموعه حامی 7

 - - * * کنفرانس و روی میز هاقرار گرفتن پرچم ویژه حامی رور سن سالن  8

 - - * * پخش تیزر برند حامی در سالن اصلی کنفرانس 9

 - - * * پخش تیزر برند حامی در البی سالن کنفرانس 10

 معرفی نام برند حامی توسط مجری برنامه 11
همراه با قرائت 

 رزومه

همراه با قرائت 
 - - رزومه

 کنفرانس ویژه نامهآگهی و معرفی حامی در  12
روی جلد و تمام 

 صفحات
 فقط روی جلد

بخش معرفی 
 حامیان

بخش معرفی 
 حامیان

 قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس  13
 و لینک به سایت حامی

* * * - 

 - _ * * درج لوگوی حامی در بنر پای سن سالن کنفرانس 14

 * * * * کنفرانس CDدرج نام و لوگوی حامی بر روی  15

16 
 های حامی در محتویات پکیج قرار دادن کاتالوگ

 VIP شرکت کنندگان
* * - - 

 - * * * قرار دادن هدایای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان 17

18 
 قرار دادن استند خوش آمد گویی سازمان حامی 

 در درب سالن اصلی کنفرانس
* * - - 

20 
برگزار کنندگان کنفرانس به عنوان درج آرم و لوگوی حامی در کنار 

 مشارکت کننده اصلی
* - - - 

 هزینه استفاده از بسته
100 

 میلیون تومان
75 

 میلیون تومان
50 

 میلیون تومان
30 

 میلیون تومان 



 
 

 
 

 "پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک"فرم اعالم حمایت از 

http://icsm.ut.ac.ir 
 نام شرکت/سازمان/ موسسه: 

 کد اقتصادی: شناسه ملی: 

 کدپستی: 

 پست الکترونیکی: وب سایت: 

 تلفن دفتر مرکزی: نمابر:

 مرکزی:نشانی دفتر 

 نام مدیرعامل: تلفن همراه:

 نوع درخواست مورد نظر:

   الماس طالیی نقره ای برنزی درخواست جلسه جهت مذاکره

 نام فرد رابط:  شماره تماس مستقیم:

 تاریخ ثبت نام:  پست الکترونیکی:
 

 حمایت از کنفرانس شیوه پرداخت وجه 
 اهدانشگ کمکهای مردمی دانشکده مدیریت و هدایا به نام دانشگاه شعبه ملت، بانک نزد 5400000582شماره حساب به لطفاً هزینه مربوطه را 

تهران بانک ملت، بابت حمایت از  پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک واریز نموده و فرم حمایت از کنفرانس را همراه فیش 

 ارسال نمائید.  به دبیرخانه  کنفرانس بانکی از طریق راه های ارتباطی زیر 

 

 info@icsm.ut.ac.irپست الکترونیکی:                  021-88012411شماره فکس:
 

 مدارک و شرایط مورد نیازجهت ثبت نام حامی:

  کنندگان، دبیرخانه حق فسخ قرارداد و واگذاری شرایط حامی را دارد.در صورت عدم ارائه مدارک درخواستی توسط هر یک از ثبت نام 

 تکمیل و ارسال فرم ثبت نام حامی به دبیرخانه کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک 

  کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ارائه فیش بانکی وجه واریزی به دبیرخانه 

 تیزر و پرچم ، یک هفته پیش از افتتاح کنفرانس با دبیرخانه  ،و، استندهاارسال لوگ سازمان حامی می بایست در مورد

 هماهنگی های الزم را انجام دهد.

 

متعهد به کلیه موارد مندرج در مقررات مربوط به حامی را مطالعه نموده و  .........................  نماینده تام االختیارشرکت/موسسه اینجانب  ......................... 
 رعایت آنها می باشم.

  تاریخ:.........................                                                              سمت متقاضی:. ..........................
 

 موسسه امضاء و مهرشرکت/

 این قسمت توسط دبیرخانه تکمیل می گردد.
 

 تایید می گردد.  پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در حمایت از  بدین وسیله ثبت نام شرکت/موسسه .................................... 

 
 ........................................ ............................................                         تاریخ ثبت: شماره ثبت دبیرخانه:

                                                                                                   

 مهر و امضاء                                                   
 


