کتاب رسمی دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران
با سالم
احتراماً به استحضار می رساند؛ دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران آبانماه 1396در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار می گردد .با تـوجه به مشـارکت گسترده شرکت های توانمند در حوزه صادرات و حضور
تجار و بازرگانان خارجی ،کتاب نمایشگاه به عنوان تنها مرجع و منبع در دسترس نقش بی بدیلی را ایفا می کند.گفتنی است در صورت
تمایل طرح آگهی ها به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه و در کتاب چاپ می گردد.
با تشکر – ستاد انتشار کتاب
صفحات جلد و ویژه (تومان)
عطف

7/000/000

14/000/000

پشت جلد
داخل روی جلد

4/000/000

داخل پشت جلد

4/000/000

لت داخل روی جلد ( 2صفحه)

4/500/000

لت داخل پشت جلد ( 2صفحه)

4/500/000

بوک مارکر

7/000/000

دیوایدر صفحات آگهی

3/000/000

صفحات ویژه ابتدایی (تومان)
صفحه اول

4/000/000

صفحه دوم یا سوم

4/000/000

صفحه چهارم یا پنجم

3/800/000

صفحه ششم یا هفتم

3/500/000

صفحه هشتم و نهم

3/000/000

صفحه دهم یا یازدهم

2/700/000

صفحه دوازدهم یا سیزدهم

2/500/000

صفحه چهاردهم یا پانزدهم

2/300/000

صفحه شانزده تا بیست و چهار

2/000/000

صفحه بیست و پنج تا سی و دو

1/500/000

صفحه روبه روی شناسنامه

3/000/000

صفحه قبل از بانک اطالعات

2/000/000

 2صفحه ویژه بعد از پیام

4/000/000

صفحه ویژه قبل از پوستر

3/000/000

صفحات ویژه انتهایی (تومان)
3/000/000

صفحه اول

3/000/000

صفحه دوم یا سوم

صفحه چهارم یا پنجم

2/800/000

صفحه ششم یا هفتم

2/500/000

صفحه هشتم یا نهم

2/000/000

صفحه دهم یا یازدهم

1/700/000

صفحه دوازدهم یا سیزدهم

1/500/000

صفحه چهاردهم یا پانزدهم

1/300/000

صفحات داخلی (تومان)
1/000/000

صفحه اول تا پنجم داخلی

صفحه ششم تا انتها

900/000

فضاهای ویژه دایرکتوری (تومان)
گوشواره صفحات دایرکتوری
پس زمینه صفحات دایرکتوری

10/000/000
7/000/000

پاورقی صفحات دایرکتوری
درج لوگوی باالی شماره صفحات دایرکتوری

شماره تماس  24ساعته پاسخگویی0912-1903518 :
* اولویت رزرو صفحات ،تسویه حساب بعد از امضای قرارداد می باشد.
* آخرین زمان جهت ارسال طرح اول آبان ماه  1396می باشد.

ستاد انتشار کتاب

10/000/000
3/000/000

