
  
  
  
 
 

  جناب آقاي/سرکارخانم:
  
  ؛باسالم 

المللی صنعت دام،  مجري انحصاري کتاب نمایشگاه بین شرق به عنوان  شرکت نمایشگاهی میالد مبتکر رساند ، به استحضار میاحتراماً      
  نسخه با چاپ نفیس منتشر نماید. 5500تیراژ  یشگاه فوق، کتاب مزبور را دردر نظر دارد همزمان با برپایی نما، هاي لبنی طیور و فرآورده

ر در گردد تا جهت حضو باشد، از شما دعوت می طیور کشور می لذا با توجه به اینکه این کتاب کاملترین مرجع اطالع رسانی در صنعت دام و
  گردد. حضورتان تقدیم می تعرفه درج آگهی تر شدن این کتاب اقدامات الزم را بعمل آورید، ذیالًکتاب نمایشگاه و هرچه پربار

  

(ریال)واحد  مبلغ   ژهتعرفه درج آگهی در کتاب وی 

 بین المللی دام، طیور، فرآورده هاي لبنی و صنایع وابسته گاهچهاردهمین نمایش

 ردیف

  1  صفحه داخلی  000/000/8
  2  روي جلداسپانسر   000/000/80
  3                                پشت جلد                                                                                                                        000/000/120
  4  جلد   روي  داخل  000/000/60
  5  داخل پشت جلد   000/000/45
  6   صفحه اول  000/000/60
  7  و سوم صفحه دوم  000/000/50
  8            صفحه چهارم و پنجم  000/000/38
  9  صفحه ششم و هفتم   000/000/32
  10  سیزدهمصفحه هشتم تا   000/000/28
  11  (روبروي داخل پشت جلد) صفحه اول از آخر  000/000/45
  12  از آخر و سوم صفحه دوم  000/000/28
  13                  صفحه چهارم و پنجم از آخر  000/000/24
  14  از آخر سیزدهمصفحه ششم تا   000/000/20
  15       صفحه ویژه مقوایی 16  000/000/60
  16  سرصفحه کل صفحات دایرکتوري  000/000/50
  17  پاورقی کل صفحات دایرکتوري  000/000/50
  18  عطف کتاب  000/000/50
  19  صفحه داخلی 2مارکر+ بوك   000/000/60
  20  ترام کل صفحات دایرکتوري  000/000/100

 
 آگهی ها با صفحات گالسه رنگی چاپ می شود. •
فاصله   mm 10با در نظر گرفتن 28×21و در ابعاد  dpi 300 کیفیتو با  CMYKبه صورت  TIFFبا فرمت  CDطرح باید بر روي •

 برش از هر طرف تحویل مجري گردد.
 .می باشد 30/05/1394ه نمایشگاه ها جهت چاپ در کتاب ویژ ارسال طرح آخرین مهلت •

  تماس حاصل فرمائید. 102داخلی  021-44448216  از طریق شماره خانم خیريجهت سفارش آگهی با       


