
                                              
                                                             

 

 
                

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ،تجهیزات ، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ، دومین نمایشگاه در  بلیغاتت

 لات بهداشتیتزئینی ، چینی و شیر آ تخصصی درب و پنجره  و ماشین آلات وابسته و ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک  ، سنگهای

 9396اردیبهشت ماه  9لغایت  6

 مدیر عامل محترم شرکت 
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان  به استحضارمي رساند،کتابچه مربوط به 04/05/0330/ن مورخ30-304 احتراماً پیرو مکاتبه شماره ،با سلام

گرمایشی ، دومین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره  و ماشین آلات وابسته و ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک  ، ،تجهیزات ، تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و 

و  گرمي افست گلاسه مات  تهیه و تدوین مي گردد. 405گرمي و جلد  005با صفحات   0/01 0/43در ابعاد  سنگهای تزئینی ، چینی و شیر آلات بهداشتی

 لذا مستدعي است در صورت تمایل دستور اقدام لازم صادر فرمایند. به سفارش و تبلیغات به شرح ذیل مي باشد .بوط هزینه های مر همچنین

و  53353343354ویا با شماره همراه شرکت بشماره های  331الي   333داخلي 500 - 34145114لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 

هرگونه تبلیغات محیطي مشارکت کنندگان از قبیل نصب بنر های تبلیغاتي در فضای نمایشگاه با هماهنگي قبلي * تماس حاصل فرمایید.  53353343353

 نصب و اجرا بعهده شرکت مشارکت کننده مي باشد .ضمناً هزینه  ریال دریافت مي گردد.555/455امکان پذیر است و به ازای هر متر مربع

و عدم  CMYK، مد رنگي 355(، فایل  DPIقابل توجه مشارکت کنندگان محترم:آگهي های تبلیغاتي جهت چاپ در کتاب بصورت عمودی، با رزولوشن)* 

 طراحي و نوشتن حروف و قرار دادن عکس در حاشیه طرح مذکور قابل پذیرش مي باشد.

 .مي باشد  40/04/0331حداکثر مهلت برای درج آگهي و مشخصات شرکت در کتاب نمایشگاهي *
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