
 

 
1 

 

 

 برنامه جامع 

 های سنتیآیین-نمایشگاه ملی و بین المللی صنایع دستی

 گردشگری و ورزش

SETIEX 2019

 



 

 
2 

 

 فهرست:

 

 3 ................................................................................................................................................   .مقدمه:1

 3 ....................................................................................................................................  :یدست عیصنا .1.1

 3 .................................................................................................................................. :یسنت یها نییآ .1.2

 3 .............................................................................................................................  و ورزش: یگردشگر .1.3

 4 ............................................................................................................  شگاهینما یو ضرورت برگزار تیاهم .2

 5 .....................................................................................................  یالملل نیو ب یمل شگاهینما ی.اهداف برگزار3

 7 ........................................................................................................................................   شگاهی.عنوان نما4

 7 ...................................................................................................................  شگاهیدر نمامشارکت  یها نهیزم .5

 8 .............................................................................................................................  شگاهینما یزمان برگزار .6

 8 ..............................................................................................................................  شگاهینما یمحل برگزار .7

 8 ....................................................................................................................................  شگاهینما انیحام .8

 9 ..........................................................................................................................  شگاهیکنندگان از نما دیبازد .9

 10.................................................................................................................  شگاهینما غاتیو تبل یاطالع رسان .10

 11...........................................................................................................................................  رزرو غرفه .11

 12.............................................................................................................................  هشگایاطالعات کتاب نما .12

 13.........................................................................................................  شگاهیدر کتاب نما یتعرفه آگه .12.1

 

  



 

 
3 

 

 مقدمه: .1

 :صنایع دستی .1.1

 نیگذاشته که مجموعه ا ادگاریبه  جهان مردم امروز یبرا یاریماندگار بس راثیم ،بشریتمدن چند هزار ساله 

دارد که هر  یمتنوع و متعدد یمظاهر و جلوه ها راث،یم نیدهد. ا یم لیرا تشکملل  یخیتار تیهو راث،یم

 مظاهر که در نیاز ا یکی کند. یرا بازگو مکشورها  یگذشته درخشان و تمدن باستان ،یاز آنها به نحو کی

 .است یدست عیصنا است،ملل گوناگون  تیهو یکند و بازگو کننده  یم ییخود نما یمتنوع یشاخه ها

 ی هیشود که به طور عمده با استفاده از مواد اول یاطالق م عیاز هنرها و صنا یبه مجموعه ا یدست عیصنا

ه در شود ک یساخته م یمحصوالت یبه کمک دست و ابزار دست دیتول یاز مراحل اساس یو انجام قسمت یبوم

 است. افتهی یتجل یبه نحوآن سازنده  و صنعتگر یفکر تیو خالق یهر واحد آن ذوق هنر

 آیین های سنتی: .1.2

 کی ای ، قوم وملت، مردم کی، عادات و رسوم خاص  یزندگ یهاوهیآداب و رسوم شامل شآیین های سنتی و 

 .آن جامعه می شود یاجتماع اتیکنندگان در حشرکت  یعموم یابعاد الزام و رضا یدارا است کهجماعت 

سنت های زیادی در دنیا وجود دارند که ما به بعضی از آن ها عادت کرده ایم مثال سنت هایی مثل برگزاری 

 غریب و عجیب های سنت و ها فرهنگ از پر ما زمین ی کره حال این با …عید نوروز، برگزاری کریسمس و

شان دهنده ی نوع تفکر و طرز ن نوعی به که دارد را خود خاص رسوم و آداب و ها سنت کشوری هر بوده و

 .می باشدفکر مردم آن کشور 

 گردشگری و ورزش: .1.3

ت فرهنگی بین کشورهاسصنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و از جمله عوامل موثر بر تبادالت 

و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژه ای دارد؛ از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی 

نزدیک و فشرده در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی هستند. گردشگری 

محسوب می شود، به طوریکه گردشگری و ورزش به هم  ورزشی شکلی جدید از گردشگری در چند دهه اخیر

به پدیده ای با ابعاد گسترده و بستر مهمی برای توسعه جوامع  اکنون ورزش. وابسته و مکمل همدیگر شده اند
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و ابزاری کلیدی برای تعامل اجتماعی، اقتصادی و دیپلماسی مبدل گردیده است. ورزش، سالمت و  بشری

 نشاط اجتماعی و پویایی محیط را تحت تأثیر قرار می دهد. 

 

 اهمیت و ضرورت برگزاری نمایشگاه .2

قرن  ایبا عنوان صنایع دستی، آیین های سنتی، گردشگری و ورزش ایده متفکرا نه برگزاری نمایشگاهی 

حاضر است که با ظرافت خاص ابعاد مختلف فرهنگ و آداب و رسوم کشورها را کنار هم به نمایش در می 

آورد. در رویداد برگزاری مسابقات جهانی توآی، کشورهای مختلف عالوه بر رقابت ورزشی و نمایش هنرهای 

بعد دیگر نمایشگاه متمرکز بر رزمی خود به معرفی صنایع دستی و آیین های سنتی خود نیز می پردازند. 

 گردشگری و ورزش و گردشگری ورزشی است .

رنامه ب یکشورها در اجرا شتریبدر ضرورت برگزاری نمایشگاه صنایع دستی این نکته حائز اهمیت است که 

 یکاریو رواج انواع مختلف ب یم کارک ت،یجمع هیرو یازجمله رشد بای  دهینظر خود با مشکالت عد مورد یها

 مبودکاز مردم،  یادیگروه ز شتیبودن سطح درآمد و مع نییپا جهیو در نت یپنهان، فصل یها یکاریازجمله ب

و ساخت و توسعه امکانات  یتوسعه اقتصاد یبرنامه ها یاجرا یبرا یکاف یو نبود منابع مال یداخل هیسرما

  .و ... مواجه هستند یعیطب ،یاز منابع انسان نهیبه یموجود به منظور فراهم آوردن امکان بهره بردار ییربنایز

همانند کارگاه های صنایع  کوچک عیاز صاحبنظران با توجه به سهولت گسترش صنا یبعض لیدل نیهم به

 .ارندد هیکشورها اصرار و توص یدر برنامه توسعه اقتصاد عیصنا نیتوسعه و گسترش ا ت،یبر تقودستی 

 ازیاز جمله ن عیصنا لیقب نیا یها یژگیها و و تیبر قابل ژهیخود به و یها هیبخش در توص نیا صاحبنظران

دک ان یگذار هیبه سرما ازیو ن عیصنا نیکاربر بودن ا ،یو بهره بردار یراه انداز جاد،یا یاندک برا هیبه سرما

 یو استفاده از مهارت ها یباال و سازگار یو حرفه ا یفن یبه تخصص ها ازیشغل، عدم ن کی جادیا یسرانه برا

 دارند. هیتک ییدرآمدزا جادیا ییو توانا تیبازار ساده فروش محصوالت و باالخره قابل ،یبوم

 حفظ یاز راه ها یکی ،تیبحران هو گی وگم گشته در روزگاراهمیت برگزاری نمایشگاه آیین های سنتی، 

 لهیکه بوس یاطالعاتامروزه  است. کیو فولکلور یها، آداب و رسوم سنت نییبازگشت به آ ،یفرهنگ تیهو

 یاهشود و گ یمختلف نم ینسل ها یعاطف وندیو پ یشود، سبب دلبستگ یمدرن رد و بدل م یها یتکنولوژ
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 یورهاشود. در کش یهم م شتریب انیآدم نیگسست ب و ییجدا ن،ینو یمردمان به رسانه ها یوابستگ لیبه دل

به  یازین نیکنند و کمتر یم یتنها زندگ گریکدیکنار  رانسان د ونهایلیو در کالن شهرها م یصنعت شرفتهیپ

این نمایشگاه موجب آشنایی ملل مختلف با آداب و رسوم همدیگر و در نتیجه  ندارد. گریکدیبا  یارتباط کالم

 پیوستگی بین المللی ملل خواهد شد.

امروزه صنعت توریسم به عنوان مهمترین صنعت جهان، دون شک ضرورت برگزاری نمایشگاه گردشگری، ب 

رشد سریعی در توسعه اقتصادی جهان داشته که در نتیجه افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص ملی در 

المللی در فعالیت اقتصادی جهان نیز به سطح جهان، صادرات، تجارت جهانی و خدمات، سهم گردشگران بین

 ست.طور مداوم باال رفته ا

فرهنگها،  گریملل با د یینخست، موجبات آشنا. است اریبس تیاز دو جهت عمده حائز اهم سمیصنعت تور

درآمد  نیمنبع تأم کیبه عنوان  یو دوم، از نظر اقتصاد کند،یو...را فراهم م هاشیگو نها،ینژادها، اقوام، سرزم

 .شودیمحسوب م برای کشورها توریست پذیر و ارز

 فرهنگی و ،توان نتایج اجتماعیمی نمایشگاه ورزش، با سرمایه گذاری در صنعت ورزش ضرورت برگزاری

با توجه به انجام  کوشید. لاقتصادی شایان توجهی را به دست آورد و در تأمین نیازهای جامعه و رفاه مل

 والتکشور فرصت بسیار خوبی برای حضور مستقیم و عرضه محص 58مسابقات جهانی توآی و حضور بیش از 

 و خدمات فعالین در این عرصه می باشد.

 

 ملی و بین المللی اهداف برگزاری نمایشگاه .3

 ها و  تیاز مز یریو بهره گ هاکشور یعیو طب یخیتار ،یفرهنگ های تیفرهنگ و تمدن و ظرف یمعرف

 .یجهان هایتمدن  گاهیو ارتقاء جا تیتثب یآن برا یها تیظرف

 راثیدر بخش م نفعانیبر مشارکت جامعه ذ یکارآمد و متک کپارچه،ی یحقوق یتیرینظام مد توسعه 

 یاارزش ه ،یبر اصول اخالق یمتک یو گردشگر یدست عیصنا ،یعی(، طبرملموسی)ملموس و غ یفرهنگ

 ی.علم یارهایو منطبق بر مع بین المللی – یمل



 

 
6 

 

 یمومع یها یو ارتقاء آگاه یو فرهنگ یعیطب یها ییو دارا ثیبا موار بشری رابطه جامعه قیو تعم تیتقو 

و  یدست عیو صنا یعی(، طبرملموسی)ملموس و غ یفرهنگ راثیبخش م یاجتماع هیسرما شیافزا یبرا

 .یگردشگر

 (، رملموسی)ملموس و غ یفرهنگ راثیم یها نهیموجود در زم یها تیها و ارتقاء قابل تیظرف توسعه

 .یو گردشگر یدست عیصنا ،یبوم یو فناور یهنر و دانش سنت ،یعیطب

 ینسب یاه تیمز هیباثبات، متوازن، رشد مستمر و پرشتاب بر پا ر،یکارآمد، رقابت پذ ینظام اقتصاد جادیا 

 .یو خارج یداخل یو بخش خصوص یدولتبا مشارکت بخش  یعیو طب یفرهنگ

 از خردمندانه  یو بهره بردار ءایحفاظت، اح جیآموزش و ترو ،ی،معرفیپژوهش و مستند ساز ،ییشناسا

 .کشور یدست عیو صنا یسنت آیین های ،یعی(، طبرملموسی)ملموس و غ یفرهنگ راثیم

 و بهره  ءایحفاظت، اح انت،یو ص تیدر حما یو جلب مشارکت همگان یعموم تیحس مسوول تیتقو

 .جهان یستیتنوع منظر و ز ،یتنوع فرهنگ ،یعیطب ،یفرهنگ راثیخردمندانه از م یبردار

 یفیو ک یتوسعه کم قیاز طر یجهان یگردشگر یاز قطب ها یکیکشور بعنوان  یواقع گاهیبه جا یابیدست 

و  یخدمات گردشگر یو استاندارد ساز تیفیتنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء ک ،یمل یگردشگر

 .سفر لیتسه

 یو گردشگر یدست عیصنا ،یعیطب ،یفرهنگ راثیدر بخش م یالملل نیهدفمند و سازنده ب تعامل. 

 یالملل نیو ب یدر سطح مل یدست عیصنا عیو توز دیو کارآمد تول رینظام فراگ توسعه. 

  ایجاد فضا و موقعیتی مناسب برای تمام فعالین حوزه ورزش و کردشگری ملی و بین المللی جهت ارائه

 .دستاوردها، محصوالت و تجربیات موثر

 بین المللی جهت تبادل نظر و انتقال  ایجاد فضای مناسب جهت حضور قهرمانان و پیشکسوتان ملی و

 .تجربیات

 ایجاد فضای مناسب جهت حضور مشارکت کنندگان، سرمایه گذاران و بازدیدکنندگان داخلی و خارجی. 

  ایجاد رونق در صنایع گوناگون مرتبط صنایع دستی و ورزش و گردشگری و افزایش سطح اشتغال زایی

 .در حوزه های مرتبط

 ت آشنایی با فناوری و انتقال فناوری و تعامل شرکت های داخلی و خارجیایجاد فضای مناسب جه. 
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 ایجاد و توسعه گردشگری ورزشی در جزیره زیبای کیش و کل کشور. 

 استعدادیابی و پرورش توانمندی های جوانان و نوجوانان در حوزهای صنایع دستی ، ورزش و گردشگری. 

  تالش جهت بهره گیری از اماکن و توانمندی های مرتبط هم افزایی و افزایش سطح مشارکت استان ها و

 استان ها در جهت پیشبرد اهداف .

 

 عنوان نمایشگاه .4

 ملی و بین المللی صنایع دستی، آیین های سنتی، گردشگری و ورزش  شگاهینما

 

 زمینه های مشارکت در نمایشگاه .5

 یرکتهاش-تابلو  - یو هنر یدست عیصناتولید کنندگان و فروشندگان  – یکیالکترون یگردشگر خدمات

 یها انهیپا - ییخطوط هوا - یارتباط یها ستمیانواع س -یلیو ر ینیزم ،ییایدر ،ییهوا یخدمات مسافرت

 یانکدارب -ها مهیبانکها و ب - سمتوری اکو – یارتیز سمیتور -یورزش سمتوری –سالمت  سمتوری – یمسافربر

و  یاحتیس یسازمانها - فرش دستباف -موکت، فرش و انواع کفپوش -هتلها نیآنال ونیرزرواس - یکیالکترون

 یهتلها و دهکده ها - اتینشر -مرتبط و دانشگاه ها  یآموزشگاهها -ها و انجمن ها  هیاتحاد - یگردشگر

 موزه ها و -کش  دکیکاروان و  - ییرایشاپ و پذ یکاف زاتیمواد و تجه - یسفر زاتیانواع تجه - یستیتور

 یقیموس یگروه ها -یسنت ینیآئ یشهاینما یگروه ها -یسنت های خانه قهوه رستورانها و –کاخ موزه ها 

کلیه - یقیموس لیو وسا زاتیتجه -یفرهنگ راثیو م یسازمانها و موسسات مرتبط با حفظ آثار باستان -یمحل

ق صندو-بازرگان و صادرکنندگان صنایع دستی و تجهیزات ورزشی -محصوالت، تجهیزات و کاالهای ورزشی

اجرا کنندگان تورهای -رستورانها و مراکز تهیه غذا-اتحادیه های مختلف صنفی -های حمایت از صادرات

دوره های آموزشی  -فناوری های ورزشی -ارائه دهندگان خدمات ورزشی -گردشگری و گردشگری ورزشی

 -کودک یو باز یشهر باز زاتیتجه -تجهیزات بدنسازی -ی سرمایه گذاریمؤسسات و شرکت ها -ورزشی

باشگاه ها  -هیئت های ورزشی-فدراسیون ها -مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با ورزش های انفرادی و تیمی

 …ی و آب حاتیو تفر یغواص زاتیو تجه قیقا -و اماکن ورزشی
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 زمان برگزاری نمایشگاه .6

 24  1398فروردین  27تا 

  روز می باشد. 4مدت زمان اجرای این نمایشگاه 

  می باشد. 23الی  17ساعت برای بازدید 

 

 گاهشمحل برگزاری نمای .7

 مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش 

 

 حامیان نمایشگاه .8

 که برخی ،گردیم، حامیان ذیل بهره مند میخدماتی  و ، مادیدر برگزاری این نمایشگاه از حمایت های معنوی

 از این حامیان به شرح ذیل معرفی می گردند:

 نانوزارت ورزش و جوا 

 وزارت امور خارجه 

 وزارت کشور 

 وزارت آموزش و پرورش 

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  اسالمی ارشاد و فرهنگوزارت 

 معاونت جهانگردی و میراث فرهنگی ریاست جمهوری 

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 فدراسیون جهانی توآی 

 صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 اقتصادی ویژه و صنعتی-تجاری آزاد مناطق عالی شورای دبیرخانه 
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 ی، صنایع دستی و گردشگریسازمان میراث فرهنگ 

 سازمان منطقه آزاد کیش 

 کیش توسعه و گذاری سرمایه شرکت 

 نمایشگاه های بین المللی کیش همایش ها ومرکز 

  ،هیئت های ورزشیو  نهادها و انجمن هافدراسیون ها 

 ادارات تربیت بدنی سازمان ها 

 دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط 

 قهرمان های ملی و پیشکسوتان 

 ... 

 

 بازدید کنندگان از نمایشگاه .9

 مدیران و فعاالن صنایع دستی 

 داخلی و خارجی مدیران و فعاالن عرصه ورزشی 

 روسا فدراسیون های ورزشی داخلی و خارجی 

 و طرفداران ورزش رزمی توآی دوستداران 

 قهرمانان و پیشکسوتانورزشکاران ، 

 و صنایع دستی ورزشی و خدمات تجهیزاتکاالها، فروشندگان  ، توزیع کنندگان وتولید کنندگان 

 های ورزشیها و نرم افزارارائه دهندگان سخت افزار 

 تجهیزات ورزشیاماکن و  فنی و نگهداری و تعمیر ارائه دهندگان خدمات 

  تجهیزات ورزشیو استفاده کنندگان از خدمات 

 جوانان و نوجوانان عالقمند به ورزش 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQtbGfj8LSAhUBhiwKHf2rCcUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ichto.ir%2F&usg=AFQjCNEgL9aRtofLOiRMUxqi_cql6fAKkA&sig2=xxgj82Zi2-T2S9ILcdZ2zA
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 اطالع رسانی و تبلیغات نمایشگاه .10

 و سازمان میراث، صنایع دستی و گردشگری از طریق روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 

 چاپ پوستر و نصب آن در تمام اماکن ورزشی 

 دعوت نامه رسمی و ارسال آن از طریق پست 

 دعوت نامه از طریق اس.ام.اس 

 ارسال دعوت نامه از طریق نمابر 

 اطالع رسانی در فضای مجازی 

  طریق رایانامهارسال دعوت نامه از 

 )تبلیغات محیطی )پرتال های شهری 

 )... رسانه های گروهی )برگزاری نشست های خبری و 

 بخش سمعی بصری مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش 

 ... 
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 رزرو غرفه .11

توانند با توجه به جزئیات رزرو غرفه که در جدول ذیل شرح داده شده عالقمندان به حضور در نمایشگاه می

نسبت به انتخاب غرفه اقدام و در نهایت با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به دبیرخانه نمایشگاه، حضور است 

 خود را قطعی نمایند.

 

 

 

 

 

 

 فضاهای قابل ارائه به شرکت های ایرانی حداقل متراژ قیمت هر متر مربع)ریال(

 مترمربع 12  000/800/1
پریز  عدد یک ،( عرف حد در)  روشنایی کامل، دیواره:  شامل )پیش ساخته( سرپوشیده سالن داخل غرفه

  التین و فارسی به پیشانی بروی نام درج عدد میز و دو صندلی، موکت، یک  برق،

 شامل: زمین بدون تجهیزات غرفه بندی و موکت (خودساز) غرفه داخل سالن سرپوشیده متر مربع 30 000/600/1

 (تجهیزات بدونبیرون نمایشگاه و ) باز غرفه فضای متر مربع 50 000/000/7

 متر مربع 50 000/000/3 - 000/000/5

انجام مصاحبه اختصاصی و  درج لوگو در سایت، بیمه، مترجم،شامل:  در فضای سر پوشیده غرفه ویژه

نوبت هر روز همراه با قابلیت تغییر  5برک، تبلیغات صوتی داخل نمایشگاه)پیج(  گل آرایی، نشست خبری،

 خدمات با هماهنگی طرفین)بدون غرفه سازی(

 متر مربع 50 000/000/7 - 000/000/10

 ،برک گل آرایی، نشست خبری، درج لوگو در سایت، بیمه، مترجم،: شامل در فضای سر پوشیده VIPغرفه 

نوبت هر روز، میهماندار و در بهترین موقعیت مکانی)ردیف اول(  5نمایشگاه)پیج(  تبلیغات صوتی داخل

 همراه با قابلیت تغییر خدمات با هماهنگی طرفین)بدون غرفه سازی(

 %9مالیات بر ارزش افزوده  
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 )داخلی(فرم ثبت نام نمایشگاه

 .............................................همراه: .............................: .................................. مدیر عامل................................................نام شرکت: ....................

....................... ............................... تلفن:....................................................................................................................................مرکزی نشانی دفتر

 .......................................................................... ایمیل....................................وب سایت: ............................. .......................فکس:.........................

 ............................................................ ... نام مسئول نمایشگاه:........شناسه ملی: ............................... ......................کد اقتصادی:........................

 دقت فرمایید.جایگاه درخواستی  ، محاسبه قیمت،نام می باشد لطفا در مورد متراژ ارایه این فرم به منزله ثبت

 

 

 اطالعات کتاب نمایشگاه .12

 شگاهینما ژهینام و مشخصات شرکت در کتاب و گانیشرکت را جهت درج را هیخواهشمند است اطالعات پا

ارسال   info@setiex.ir کیبه پست الکترون (word &pdf) لیبه صورت فا 07/01/1398 خیحداکثر تا تار

  .دییفرما

 .باشد یم ریفرم امکان پذ نیا هیتنها با ارا شگاهیمشخصات شرکت ها در کتاب نما درج

 عدم ایو  پیهات تاباشد .لذا اشتبا یمشارکت کننده در زمان چاپ قابل استناد م یدرج شده از سو مطالب

 باشد. یخوانا بودن فرم بر عهده مشارکت کننده م

  

پذیرش کامل قوانین و شرایط عمومی ...................با اطالع و اینجانب...................................................... نماینده تام االختیار شرکت .....................................

 ....................................سمت متقاضی................. نمایشگاه ها نسبت به ثبت نام ......................... متر مربع غرفه از نوع ..................................اقدام می نمایم.

 

 ء مدیر عامل شرکتمهر و امضا                                                                               ..............................................: تاریخ عقد قرارداد
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 ...............................................................................................................................................................................................نام شرکت کننده: 

Company Name: ……….………………………………………………………….....…………… 

 ..... ................................................................................................................................................................................................................. :نام مدیرعامل

Managing Director: …………………………………………………………..........……………… 

................................................................................................................نشانی:.......................................................................................................................  

Address:……………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................تلفن:........................................................................................................................  

Tel: ……………………………………………………… …………………………………………………………………………..…………. 

...............................................................................................................فاکس:........................................................................................................................  

Fax:…………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................پست لکترونیک:................................................................................................................  

E-mail:………………………………………………………………………………………………. 

.....................................................................................وب سایت: ....................................................................................................................  

Web Site:……………………… …………………………………………….……………………… 

 .................................................کلمه(:....................................................................................................................... 100شرح فعالیت )حداکثر 

PRODUCT(Max.100 words):…………………………………… …………………………………..  

@Telegram………………………………………………Instagram…………………………………..…………… 

 

 تعرفه آگهی در کتاب نمایشگاه .12.1

 در (SETIEX 2019)دبیرخانه نمایشگاه ملی و بین المللی صنایع دستی، آیین سنتی، گردشگری و ورزش 

این کتاب با تیراژه انبوه  باحضور فعاالن این حوزه آماده و به چاپ رساند. دارد کتاب ویژه این نمایشگاه را نظر

به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و در طول برپایی نمایشگاه توزیع و در اختیار سازمان ها، شرکت ها، 

نهادها، ارگان های مرتبط قرار گرفته و برای مراکز مختلف ارسال خواهد شد. لذا خواهشمند است به 

 021-66020703-4تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر با  منظوراستفاده از فرصت درج آگهی در این کتاب یا

 تماس حاصل فرمایید.
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مبلغ واحد 

 )تومان(

للی صنایع دستی، آیین های سنتی، تعرفه درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه ملی و بین الم

ف گردشگری و ورزش
دی

ر
 

 1 پشت جلد 20،000،000

 2 عدد( 3لوگوی روی جلد )حداکثر  10،000،000

 3 داخل روی جلدصفحه  8،000،000

 4 صفحات ابتدایی 5،000،000

 5 داخل جلد انگلیسیصفحه  8،000،000

 6 انگلیسی اولصفحه  6،000،000

 7 صفحات ابتدایی انگلیسی 4،000،000

 8 صفحه مقوایی 4استپ  8،000،000

 9 صفحه مقوایی 2استپ  4،000،000

 10 عطف کتاب 6،000،000

 11 بوک مارک 5،000،000

 12 سرصفحه کل صفحات کتاب 10،000،000

 13 پاورقی کل صفحات کتاب 8،000،000

 14 صفحات داخلی 2،000،000

 

 .آگهی ها با صفحات گالسه رنگی چاپ می شود 

  طرح به فرمتTIF  بصورتCMYK  و با کیفیتdpi 300  با در نظر گرفتن  24*17و در ابعاد

mm 10 .فاصله برش از هر طرف تحویل مجری گردد 

 


