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 بسمه تعالی
 

 های عضو سندیکای صنعت برق ایرانان عامل محترم شرکتمدیر
 

  نشریه ستبران 114شماره درج آگهی در فراخوان موضوع: 

 المللی صنعت برق مشهدنمایشگاه بینو سندیکا ویژه مجمع عمومی سالیانه 
 

 

 

 با سالم و احترام؛
کشور، های صنعت برق همانگونه که مستحضرید نشریه ستبران به عنوان نشریه رسمی سندیکا و یکی از مهمترین رسانه

ست. اای در بین کارفرمایان و دست اندرکاران صنعت برق و انرژی دست یافته شماره به جایگاه ویژه113هم اکنون با انتشار 

لمللی انمایشگاه بینسیزدهمین و سندیکا عمومی سالیانه  مجمع ،مهمرویداد  دوبا توجه به در پیش بودن 

ها، برای تمامی شرکت عالوه بر ارسالرا روابط عمومی سندیکا در نظر دارد شماره آتی ستبران  ،صنعت برق مشهد

  .توزیع نماید مذکوررویدادهای  بصورت ویژه درمدیران ارشد و فعاالن صنعت برق و انرژی، 
اوردهای ها و دستفرصت مناسبی برای معرفی موثر توانمندی شماره فوق الذکرهای تبلیغاتی در نرو درج اخبار و آگهیاز ای

 به صاحبان صنایع و دست اندرکاران صنعت برق و انرژی کشور خواهد بود.  فعال در حوزه برقمحترم های شرکت
، برای سفارش و رزرو ذیل و تکمیل فرم درخواست درج آگهیهای شود با بررسی تعرفهلذا از اعضای محترم دعوت می

 .مایند( تماس حاصل فر66570930الی  3-113داخلی-عمومی سندیکا )خانم باقرپورصفحه مورد نظر با روابط
 

 

سندیکاروابط عمومی     

 
 ویژه مجمع عمومی سالیانه سندیکا و نمایشگاه صنعت برق مشهدنشریه ستبران  114شماره  در رم درخواست درج آگهیف 

متقاضی:نام شرکت   

 

 موقعیت و تعداد صفحه آگهی درخواستی:

 

 تلفن مستقیم: مسئول پیگیری:

 

 مهر و امضاء شرکت متقاضی                                                                                                                           

 )ریال( تعرفه  موقعیت آگهی رنگی )کاغذ گالسه چهار رنگ( ردیف

 55،000،000 پشت جلد 1

 45،000،000 دو صفحه داخل روی جلد )پوستر افقی( 2

 30،000،000 داخل روی جلد 3

 25،000،000 داخل پشت جلد 4

 22،000،000 ( 1) صفحه  صفحه روبروی جلد 5

 9،000،000 صفحات داخلی * 6

 6،000،000 هر صفحه رپرتاژ آگهی )دو رنگ( 7

 تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود.  %20* اعضای سندیکا برای استفاده از صفحات داخلی از 


