مدیریت محترم
با سالم
احتراما با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و تغییر در سیاست های جلب حمایت بازدید کننده وافزایش نفوذ تبلیغانی شرکت های حضور یافته
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام ،طیور ،خوراک دام و صنایع وابسته مشهد خدمات ذیل در هزینه ریالی غرفه منظور گردید است  .لطفا در
سریعترین زمان ممکنه فایل ها طراحی شده را ارسال نماید و ستاد برگزاری نمایشگاه را در انجام امور ذیل یاری

فرمایید.

غرفه های قابل واگذاری در نمایشگاه داری سه گرید به شرح ذیل میباشند:
 -1گرید  A+مبلغ هر متر مربع واگذاری غرفه 2.400.000ریال
 -2گرید  Aمبلغ هر متر مربع واگذاری غرفه  2.200.000ریال
 -3گرید  Bمبلغ هر متر مربع واگذاری غرفه 1.950.000ریال
با تشکر ستاد برگزاری شانزدهمین
نمایشگاه دام ،طیور ،خوراک دام و صنایع وابسته مشهد

غرفه گرید  A+شامل خدمات زیر میباشد:
 - 1کارت دعوت بازدید کننده متخصص تعداد  2000عدد با چاپ اختصاصی و تبلیغات شما
سایز  18*7سانتی متر کاغذ گالسه چاپ افست

 -2چاپ و نصب بنر آویز اطالع رسانی نمایشگاه با اسپانسری و لوگوی مجموعه شما در شهرستان های
استان های همجوار
سایز بنر آویز  240*80سانتی متر و سایز لگو  50*60سانتی متر –تعداد بنر آویز به مقدار متراژ غرفه می باشد.

 -3چاپ کارت بازدید کننده متخصص و ارائه آن به بازدید کنندگان در ابتدای ورودی نمایشگاه با
تبلیغات و لوگوی مجموعه شما
سایز کارت  12*8سانتی متر کاغذ گالسه 250گرم با چاپ افست و بند گردن آویز -تعدادکارت ها با ضریب  20برابری نسبت
به متراژ غرفه محاسبه میگردد

 -4ارسال پیام تبلیغاتی به تمام بازدید کنندگان نمایشگاه با توجه به متن درخواستی
ارسال دو بسته پیام با محتوای ارسالی از سوی مجموعه شما در پایان نمایشگاه

غرفه گرید  Aشامل خدمات زیر میباشد:
 - 1کارت دعوت بازدید کننده متخصص تعداد  1000عدد با چاپ اختصاصی و تبلیغات شما
سایز  18*7سانتی متر کاغذ گالسه چاپ افست

 -2چاپ و نصب بنر آویز اطالع رسانی نمایشگاه با اسپانسری و لوگوی مجموعه شما در شهرستان های
استان های همجوار
سایز بنر آویز  220*80سانتی متر و سایز لگو  50*60سانتی متر -تعداد بنر آویز به مقدار  %50متراژ غرفه می باشد.

 -3ارسال پیام تبلیغاتی به تمام بازدید کنندگان نمایشگاه با توجه به متن درخواستی
ارسال دو بسته پیام با محتوای ارسالی از سوی مجموعه شما در پایان نمایشگاه

