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 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران نوزدهمین

 1398مرداد ماه  9الی  6

 کتاب رسمی نمایشگاه

 )تنها کتاب دارای مجوز توزیع در نمایشگاه( 

 
 با سالم

مرداد ماه در محل دائمی  9الی  6، نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ به استحضار میرساند احتراما         

. با توجه به مشارکت گسترده شرکت های بزرگ داخلی و خارجی، این نمایشگاه به بین المللی تهران برگزار می شود نمایشگاه های

. لذا با توجه به جایگاه بی بدیل کتاب اختصاصی و رسمی نمایشگاه به عنوان ی می شودقعنوان رخدادی مهم برای سرمایه گذاری تل

نسخه منتشر و در  5000که همزمان با بزرگترین نمایشگاه صنعت ساختمان کشور در تیراژ یک مرجع و منبع به روز اطالع رسانی، 

صنعت و صنایع دیگر قرار می گیرد، در صورت تمایل به درج  اختیار مشارکت کنندگان،  بازدید کنندگان، انبوه سازان و بزرگان این

  با کارشناسان مربوطه تماس حاصل فرمایید.از طریق راههای ارتباطی ذیل آگهی و اطالع رسانی دستورات الزم را صادر و 

 (استو قیمت ها به تومان تعرفه ها به شرح زیر )

 35،000،000  پشت جلد

 

 12،000،000 بعد از پیام ها صفحات دهم یا یازدهم

 10،000،000 صفحات دوازدهم یا سیزدهم بعد از پیام ها 30،000،000  داخل جلد رو

 8،000،000 صفحات چهاردهم یا پانزدهم بعد از پیام ها 27،000،000  داخل پشت جلد

 6،000،000 صفحات شانزدهم یا هفدهم بعد از پیام ها 30،000،000  گوشواره صفحات دایرکتوری

 20،000،000  از آخر بعد از پیام ها صفحه اول 30،000،000  پاورقی صفحات دایرکتوری سمت راست یا چپ

 18،000،000  صفحات دوم یا سوم از آخر بعد از پیام ها 30،000،000  سرصفحه صفحات دایرکتوری )سمت چپ(

 16،000،000  بعد از پیام هاصفحات چهارم یا پنجم از آخر  25،000،000  عطف جلد کتاب

 14،000،000  صفحات ششم یا هفتم از آخر بعد از پیام ها 50،000،000 یک رو A3 لتی بین دایرکتوری 2صفحات ویژه 

 12،000،000 صفحات هشتم یا نهم از آخر بعد از پیام ها 25،000،000 پس زمینه صفحات دایرکتوری

 10،000،000 صفحات دهم یا یازدهم از آخر بعد از پیام ها 22،000،000  اول بعد از پیام ها صفحه

 8،000،000 صفحات دوازدهم یا سیزدهم از آخر بعد از پیام ها 20،000،000  بعد از پیام ها سومیا  دومصفحات 

 6،000،000 بعد از پیام ها از آخر صفحات چهاردهم یا پانزدهم 18،000،000  یا پنجم بعد از پیام ها چهارمصفحات 

 4،000،000 بعد از پیام ها از آخر صفحات شانزدهم یا هفدهم 16،000،000  صفحات ششم یا هفتم بعد از پیام ها

 3،000،000  صفحات داخلی 14،000،000 صفحات هشتم یا نهم بعد از پیام ها

 

 کتاب  سایزA4  می باشد و بمنظور ایجاد فرصت برای کلیه سازمان ها، ارگان ها، کارخانجات و شرکت های دولتی و خصوصی، درج

  .ت برای عموم شرکت ها آزاد استآگهی و تبلیغا

   استو  اولویت با اولین تسویه حساب  01/04/1398آخرین مهلت جهت رزرو تاریخ. 

 تماس حاصل فرمایید.  09120552230یا  02122662486 -8و 02122662845 -6  های جهت انجام هماهنگی های الزم با شماره

  02122662847 :  نمابر  -  ICCExhibition@ :  آدرس کانال تلگرامی ستاد

 امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران –با سپاس 

 

 زمان محدود

 

 14/02/1398تاریخ: 

 ICCB 98شماره: 

 پیوست: ندارد

 موضوع: اطالعیه


