
SPONSORSHIP
PACKAGE

The 21st International Exhibition of Construction and Building

پکیج
اسپـانـســـری

(iCBuild)المللی صنعت ساختمان بیست و یکمین نمایشگاه بین



Fars int’l Fairground
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سایت نمایشگاهی فارس



BillboardsHafez Entrance
Size: 3×8 m (horizontal)
Number: 2

Body of Bahar & Sarv Hall
Size: 3×9 m (horizontal)
Number: 5

Parking #1
Size: 3.5×5.8 m (horizontal)
Number: 4

Parking #2
Size: 4×8 m (horizontal)
Number: 1
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Billboards

Main Entrance
Size: 0.7×1.3 m (vertical)
Number: 14

Triplet Entrance
Size: 3×4.5 m (horizontal)
Number: 1

Center of Triplet Halls
Size: 3×4.5 m (horizontal)
Number: 2

Sarv Entrance
Size: 2×5.8 m (horizontal)
Number: 1

Narges Entrance
Size: 3.2×5.8 m (horizontal)
Number: 1
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Billboards

Main Intersection
Size: 4×8 m (horizontal)
Number: 1

Body of Mollasadra Hall
Size: 2×6 m (horizontal)
Number: 2

Mollasadra Hall
Size: 2×3 m (horizontal)
Number: 2

Mollasadra Hall
Size: 2.5×4 m (horizontal)
Number: 1 بـیلبوردها
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Coffee Shop
Size: 2×4 m (vertical)
Number: 2
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Size: 3×1.5 cm (horizontal)
Number: 2

عدد5000: تیراژ
های کل استان استانداری فارس، شهرداری: مخاطبان

هـای های دولتی استان، اسـتانداریفارس، سازمان
ز های مجاور و فعالین حوزه صنعت ساخت و سااستان

های مجاوردر استان فارس و استان
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عدد8000: تیراژ
کننـدگان در بیسـت و یکمـین مشارکت: مخاطبان

ــین ــگاه ب ــاختمان و نمایش ــنعت س ــی ص الملل
کنندگان دعـو  بازدیدکنندگانی که توسط مشارکت

.شوندمی

Size: 3×2.5 cm (horizontal)
Order Size: 2000 pcs

4000 pcs
8000 pcs
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Space Frame & Print Ads

Size: 2×3 m (horizontal)
Printed Material: Banner
Location: Out
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اپیاسپیس فریم و تبلیغات چ



Advertising Flag

Size: 0.8×2.8 m (vertical)
Location: Hafez Entrance
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اتیپرچم تبلیغــ



Advertising Flag
Length: 1 min

Advertising Teaser in Opening Ceremony
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پخش تیزر تبلیغـاتی در مراسـم افتتاحیه



Exhibition Official Book

Size: 14.8×21 cm (A5 paper - vertical)

Available Pages: The Back Page

The First Inside Page

The Last Inside Page

Header or Footer
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کتاب رسمی نمایشگاه



Exhibition Guide Map & Exhibitors Name

Size: 29.7×42 cm (A3 paper – horizontal)

Order Size: 2000 pcs
4000 pcs
8000 pcs
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اننقشه نمایشگاه و لیست مشارکت کنندگ



Visitor ID Card

Size: 10.5×15 cm (B4 paper - vertical)
Order Size: 4000 pcs

8000 pcs
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کار  بازدیدکننده متخصص



Exhibition Radio

4 Days

10 Times each Day

10 Words each Ads
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رادیـو نمایـشگاه
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های اسپـانســریپـکیج
SPONSORSHIP PACKAGES



Platinum Sponsor
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عدد2–ورودی سالن حافظ –بیلبورد 
عدد3–بدنه سالن بهار و سرو –بیلبورد 
عدد2–پارکینگ شماره یک –بیلبورد 
عدد1–ورودی سه قلوها –بیلبورد 
عدد2–مرکزی سه قلوها –بیلبورد 
عدد1–ورودی سالن سرو –بیلبورد 
عدد1–ورودی سالن نرگس –بیلبورد 
عدد1–تقاطع اصلی سایت نمایشگاه –بیلبورد 
عدد1–دو وجهی کافی شاپ –بیلبورد 

عددی8000تیراژ –کار  دعو  بازدیدکننده متخصص 
عدد4–فضای باز –اسپیس فریم 
عدد2–ورودی سالن حافظ –پرچم تبلیغاتی 

پشت جلد–کتاب رسمی نمایشگاه 
سربرگ یا پاورقی–کتاب رسمی نمایشگاه 

عددی10000تیراژ –نقشه راهنما 
روز4بار در 40–رادیو نمایشگاه 

درج  ویژه پوستر در صفحه اصلی–سایت رسمی نمایشگاه 
پُست در هر رسانه8–انتشار عکس و فیلم –های مجازی شبکه

ها و سمینارهااستفاده از لوگو به عنوان اسپانسر در تبلیغا  شهری، تبلیغا  محیط نمایشگاهی، کنفرانس

20% off



Gold Sponsor
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عدد1–ورودی سالن حافظ –بیلبورد 
عدد1–بدنه سالن بهار و سرو –بیلبورد 
عدد1–پارکینگ شماره یک –بیلبورد 
عدد1–ورودی سه قلوها –بیلبورد 
عدد2–مرکزی سه قلوها –بیلبورد 
عدد1–ورودی سالن سرو –بیلبورد 
عدد1–ورودی سالن نرگس –بیلبورد 
عدد1–تقاطع اصلی سایت نمایشگاه –بیلبورد 
عدد1–دو وجهی کافی شاپ –بیلبورد 

عددی4000تیراژ –کار  دعو  بازدیدکننده متخصص 
عدد2–فضای باز –اسپیس فریم 
عدد2–ورودی سالن حافظ –پرچم تبلیغاتی 

صفحه داخل جلد رو–کتاب رسمی نمایشگاه 
سربرگ یا پاورقی–کتاب رسمی نمایشگاه 

عددی5000تیراژ –نقشه راهنما 
روز4بار در 40–رادیو نمایشگاه 

درج  ویژه پوستر در صفحه اصلی–سایت رسمی نمایشگاه 
پُست در هر رسانه8–انتشار عکس و فیلم –های مجازی شبکه

ها و سمینارهااستفاده از لوگو به عنوان اسپانسر در تبلیغا  شهری، تبلیغا  محیط نمایشگاهی، کنفرانس

15% off



Silver Sponsor
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عدد1–ورودی سالن حافظ –بیلبورد 
عدد1–بدنه سالن بهار و سرو –بیلبورد 
عدد1–پارکینگ شماره یک –بیلبورد 
عدد1–مرکزی سه قلوها –بیلبورد 
عدد1–تقاطع اصلی سایت نمایشگاه –بیلبورد 
عدد1–دو وجهی کافی شاپ –بیلبورد 

عددی4000تیراژ –کار  دعو  بازدیدکننده متخصص 
عدد1–فضای باز –اسپیس فریم 

صفحه داخل جلد پشت–کتاب رسمی نمایشگاه 
عددی5000تیراژ –نقشه راهنما 

روز4بار در 40–رادیو نمایشگاه 
درج پوستر پایین صفحه اصلی–سایت رسمی نمایشگاه 

ها و سمینارهااستفاده از لوگو به عنوان اسپانسر در تبلیغا  شهری، تبلیغا  محیط نمایشگاهی، کنفرانس

10% off



021-41074000
Ext. 8000


