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 های محترم عضو سندیکای صنعت برق ایرانشرکت

 فراخوان درج آگهی در ویژه نامه نشریه ستبران موضوع: 

 (برق نیروی توزیع هایشبکه المللیبین کنفرانس جانبی نمایشگاه ششمین و بیستویژه )
 

 

 

 
 

 

 با سالم و احترام؛
 الی 20 روزهای طی قبر نیروی توزیع هایشبکه المللیبین کنفرانس جانبی نمایشگاه ششمین و بیست رساندمی استحضار به

            ایران، الکترونیک و برق مهندسین انجمنشرکت مشانیر،  توانیر، شرکت حمایت و همکاری با ماه اردیبهشت 22
 .گرددمی برگزار تهران در صنعتگران و ارشد مدیران حضور با ذیربط هاینهاد و هاسازمان و ایران برق صنعت سندیکای

 انرژی و برق صنعت اندرکاران دست و کارفرمایان بین در ایویژه جایگاه که را ستبران نشریه دارد نظر در سندیکا اینرو از
 این. ر کندمنتش جانبی نمایشگاه و کنفرانس، ویژه این باشدمی کشور برق صنعت هایرسانه مهمترین از یکی و دارد کشور
 هایوانمندیت و هاظرفیت فراگیر و جامع معرفی برای مناسبی بسیار فرصت شود،می تهیه توزیع حوزه محوریت با که نامه ویژه

 . بود خواهد برق نیروی توزیع حوزه در ویژه به برق صنعت فعاالن

 نظر مورد آگهی رزرو برای ستبران، نشریه نامهویژه در آگهی درج هایتعرفه بررسی ضمن گرددمی دعوت محترم اعضای از لذا
 نمایند. ارسال  19120340012و یا با شماره واتساپ  120-66900966به شماره فکس فرم ذیل را تکمیل و 

  .دفرمایی حاصل تماس( 003داخلی) سندیکا عمومی روابط با توانیدمی بیشتر اطالعات کسببرای  همچنین
 روابط عمومی سندیکا                                                                                     

 

 
 

  توزیع نیروی برق(های در بیست و ششمین کنفرانس شبکه ارائهدر ویژه نامه نشریه ستبران)تعرفه درج آگهی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (های توزیع نیروی برقدر بیست و ششمین کنفرانس شبکهارائه ) در ویژه نامه نشریه ستبران فرم درخواست درج آگهی 

 نام و نام خانوادگی و شماره تماس مسئول پیگیری: :نام شرکت متقاضی

 :موقعیت آگهی مورد نظر :تعداد صفحات مورد نظر

 و امضاء شرکت متقاضیمهر 
                       

 )ریال( تعرفه )چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه( آگهی رنگی ردیف

 000/000/000 پشت جلد 1

 000/000/000 دو صفحه داخل روی جلد)پوستر افقی( 2

 000/000/250 داخل روی جلد 0

 000/000/200 داخل پشت جلد 4

 000/000/150 (1صفحه روبروی جلد)صفحه 5

 000/000/50 )کاغذ گالسه(صفحات اولیه  6


