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 های عضو سندیکای صنعت برق ایران شرکتمحترم مدیران عامل 

 سندیکافرصت بهره برداری اعضا از فضاهای تبلیغاتی محیطی ساختمان موضوع : 

 
 

 احترام؛ و سالم با
 نو مسئوال برق و انرژی کشور ارشد صنعت رانیبا مد کایسند یهاعمده جلسات و نشستاز آنجاییکه رساند یاستحضار م به

 موثر یعرفم یبسترها جادیبه منظور امی شود، روابط عمومی سندیکا برگزار  کایدر محل ساختمان سند ربطیذ ینهادها

و  را فراهم کرده کایدر ساختمان سند یطیمح غاتیتبل فضاهای، صنعت برق یدیکل نفعانیعضو به ذ یهاشرکتی هاتیظرف

 نیااز  کایسندجلسات و طبقات  یهاسالن، یالب یهادر فضا خود یغاتیتبل ینصب بنر و پوسترها اعضای محترم می توانند با

 .رندیخود بهره گ یهایمحصوالت، خدمات و توانمند یمعرف یبرا دیفرصت جد

، برای رزرو پیوست() کایساختمان سند یطیمح یغاتیتبل یفضاهاهای با بررسی تعرفهگردد از اعضای محترم دعوت میلذا 
            های روابط عمومی سندیکا کسب اطالعات بیشتر، با بخش آگهییا برای و فرم ذیل را تکمیل  ،خود فضای مورد نظر

 د. ینتماس حاصل فرما (کریمیخانم  - 112)داخلی 
 

 مهدی مسائلی 

 دبیر سندیکا

 
 
 

 

                                        

 سندیکا فضای محیطیدر  فرم درخواست درج آگهی  •

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

 :مورد نظر تعداد ماه موقعیت مورد نظر: 

 شرکت متقاضی مهر و امضاء

 
 

 
 اقدام کننده: معاونت اجرایی سندیکا

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 کایساختمان سند یطیمح یغاتیتبل یتعرفه فضاها
 

  Cm ابعاد موقعیت  ردیف
 تعرفه ماهانه

 (ریال)

 سه ماههتعرفه 

 (ریال)

 ساالنهتعرفه 

 (ریال)

1 
 طبقه همکفتابلو 

 روبروی درب ورودی ساختمان
300*200 200،000،000 540،000،000 1،920،000،000 

2 
 ه همکفنیم طبقتابلو 

 1منفی  پاگرد ورودی سالن جلسات
200*150 000،000،100  000،000،270  000،000،960  

3 
 1طبقه منفی تابلو 

 1منفی  سالن جلساتروبروی درب 
200*200 000،000،100  000،000،270  000،000،960  

4 
 تابلوهای طبقات

 هریک از طبقاتپاگرد 
200*200 000،000،50  000،000،135  000،000،480  

000،000،50 45*60 1جلسات منفی تابلو های داخل سالن  5  000،000،135  000،000،480  

000،000،10 45*60 تابلو های راهروی طبقات 6  000،000،27  000،000،96  

     

 

 عقد قرارداد اقدام فرمایند. ورزرو  فرآیندهایی است که زودتر نسبت به * با توجه به محدودیت فضا اولویت با شرکت      
 تماس حاصل فرمائید.                          ( یمیخانم کر - 112 ی)داخل کایسند یبا روابط عموم مورد نظر موقعیترزرو  کسب اطالعات بیشتر و برای لطفا*       

 


