بسمٍ تعالی
تعـــرفٍ حــمایت از
ايلیه َمایش تخصصی مذیریت دعايی پريژٌ

حمایت کىىذگان طالییحامیان تًسعٍ مذیریت پريژٌ)


مبلغ حمایت 7808880888 :تًمان

 اعطای لَح تقذیر حاهیاى تَسعِ هذیریت پرٍشُ تِ سازهاى در سالي اصلی ّوایش
 حضَر رایگاى ً 51فر از هذیراى ٍ کارشٌاساى سازهاى در سویٌارّا ٍ کارگاُّای آهَزشی ّوایش
 هعرفی ٍ پخش  51دقیقِ تثلیغات (تیسر) سازهاى در سالي ّای ّوایش
 هعرفی سازهاى تِ ّوراُ تیسر تثلیغاتی آى در لَح فشردُ
 قراردادى لَح فشردُ ٍ ترٍشَر تثلیغاتی شرکت در تستِ آهَزشی تواهی شرکت کٌٌذگاى
 قراردادى پرچن شرکت در سي سالي اصلی
 قراردادى  2عذد تاتلَی خیرهقذم تِ شرکت کٌٌذگاى از سَی شرکت
 اختصاص یک صفحِ هعرفی سازهاى درکتاب ّوایش
 هعرفی سازهاى ٍ لیٌک آى در ٍب سایت پرهخاطة ّوایش تِ هذت یکسال
 درج ًشاى سازهاى در دکَرّای سالي اصلی ّوایش
 درج ًشاى سازهاى در پَستر ٍ ترٍشَر ّوایش


آدرس دبیرخاوٍ :تُران ،خیابان سُريردی جىًبی ،خیابان مالیری پًر غربی ،پالک  73ياحذ 4
ومابر88744387:
تلفه 88744388:داخلی 747
www.aryanapm.com/hamayesh
info@aryanapm.com

حمایت کىىذگان ممتاز 
مبلغ حمایت 4808880888 :تًمان
 اعطای لَح تقذیر تِ سازهاى در سالي اصلی ّوایش
 حضَر رایگاى ً 51فر از هذیراى ٍ کارشٌاساى سازهاى در سویٌارّا ٍ کارگاُّای آهَزشی ّوایش
 هعرفی ٍ پخش  51دقیقِ تثلیغات (تیسر) سازهاى در سالي ّای ّوایش
 هعرفی سازهاى تِ ّوراُ تیسر تثلیغاتی آى در لَح فشردُ ّوایش
 قراردادى  5عذد تاتلَی خیرهقذم تِ شرکت کٌٌذگاى از سَی شرکت (تا طراحی شرکت حاهی)
 اختصاص یک صفحِ هعرفی سازهاى درکتاب ّوایش
 هعرفی سازهاى ٍ لیٌک آى در ٍب سایت پرهخاطة ّوایش تِ هذت شش هاُ
 درج ًشاى سازهاى در دکَرّای سالي اصلی ّوایش
 درج ًشاى سازهاى در پَستر ٍ ترٍشَرّوایش
حمایت کىىذگان يیژٌ
مبلغ حمایت 8408880888 :تًمان
 اعطای لَح تقذیر تِ سازهاى در سالي اصلی ّوایش
 حضَر رایگاى ً 1فر از هذیراى ٍ کارشٌاساى سازهاى در سویٌارّا ٍ کارگاُّای آهَزشی ّوایش
 هعرفی ٍ پخش  1دقیقِ تثلیغات (تیسر) سازهاى در سالي ّای ّوایش
 هعرفی سازهاى ٍ لیٌک آى در ٍب سایت پرهخاطة ّوایش تِ هذت شش هاُ
 درج ًشاى سازهاى در دکَرّای سالي اصلی ّوایش
 درج ًشاى سازهاى در پَستر ٍ ترٍشَرّوایش
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