
 

  برگساری  درخواست فرم

 مدت کوتاه آموزشی دوره/ گردهمایی/ آموزشی کارگاه /کنگره/ جشنواره/کنفرانس/ همایش/سمینار

 هشخصبت رٍیذاد

 هحل ثزگشاری : تبریخ ثزگشاری: ًبم رٍیذاد:

 

 هشخصبت شزکت

 دٍلتی            ًیوِ خصَصی            خصَصی  ًبم شزکت :

 : سهیٌِ فؼبلیت

 ٍة عبیت : فکظ : تلفي :                                   

 ایویل : تلفي ّوزاُ : ًبم هغئَل پیگیزی :

 

 هشخصبت رٍیذاد

 :   درخَاعتهَضَع 

 دٍرُ آهَسشی کَتبُ هذت          گزدّوبیی         کبرگبُ آهَسشی        جشٌَارُ       کٌگزُ        کٌفزاًظ       ّوبیش      عویٌبر 

 عبیز :       ثیي الوللی        هلی      اعتبًی      عطح ثزگشاری  :     عبسهبًی  

 ػٌَاى ثِ فبرعی:                                                                                

 ػٌَاى ثِ اًگلیغی:

 اّذاف ثزگشاری : 

 

 

 

 

 هخبطجیي هزاعن : 

 عبیز اعتبًْب      هحل ثزگشاری :  تْزاى  هذت سهبى ثزگشاری :

 تؼذاد ًفزات ) خبرجی / هیْوبًبى ٍیضُ (: تؼذاد ًفزات ) داخلی / هیْوبًبى ػبدی (:

 تؼذاد هیْوبًبى جْت اعکبى :             ًفز  ًذارد     اعکبى هْوبًبى :    دارد 

 شبم          ًْبر        صجحبًِ      ًَع پذیزایی :  هیبى ٍػذُ    ًذارد     پذیزایی در طَل ثزگشاری رٍیذاد :    دارد 

 هتزاص هَرد ًظز ًوبیشگبُ جبًجی :                  هتز هزثغ ًذارد     ًوبیشگبُ جبًجی :    دارد 

 عبیز :        هذٍالر         عبختٌی          ًَع غزفِ عبسی ًوبیشگبُ جبًجی :   اعپیظ فزم 



 

 ًذارد دارد ًیبسهٌذی ّب

   تشکیل دثیزخبًِ ثزای اًجبم کلیِ اهَر اجزائی ٍ اداری ّوبیش ٍ تبهیي کبرکٌبى السم

   گَیٌذگبى هطزح کشَرتْیِ تیشر تجلیغبتی جْت پخش در هحل هزاعن ثب صذاگذاری تَعط 

   تبهیي هجزی هزاعن 

   عبسهبًذّی غزفِ ّبی ًوبیشگبّی

   تْیِ ّذایبی یبدثَد تجلیغبتی جْت ارائِ ثِ هیْوبًبى

   آگْی ّبی هطجَػبتی ٍ رادیَ تلَیشیًَی ٍ ثْزُ گیزی اس فضبی هجبسیاس طزیق اطالع رعبًی ّبی السم 

   پبح هتٌبعت ثب ّوبیش در صَرت ًیبسدػَت اس گزٍُ ّبی هَعیقی عٌتی یب 

   تبهیي پزعٌل اجزائی در هحل عویٌبر

   تبهیي عبلي ثب تَجِ ثِ تؼذاد شزکت کٌٌذگبى ّوزاُ ثب تخفیفْبی ٍیضُ ثزای شزکت

   تبهیي هتزجویي حزفِ ای ّوشهبى در صَرت حضَر هذػَیي خبرجی ثِ سثبًْبی هختلف

   تبهیي پَشش خجزی ّوبیش

   عزٍیظ ّبی رفت ٍ آهذ هیْوبًبى خبرجی اس فزٍدگبُ ٍ ًیش در طَل کٌفزاًظتبهیي 

   تْیِ ٍة عبیت ّوبیش

   ثزای هیْوبًبى هزاعن  VIPتبهیي ٍ چبرتز َّاپیوب ٍ قطبر ٍ اتَثَط 

   ثزای هیْوبًبى عتبرُ  ۳، ۴، ۵ّتلْبی  ٍرسر

   هذیب تْیِ، طزاحی، صذاگذاری ٍ تجذیل فیلن ّوبیش ثِ صَرت هَلتی

   تْیِ تٌذیظ ٍ یبدثَد

   ٍ ... (، دػَت ًبهِ پبکت ، عزثزگ ، یبدداشت پَعتز ، طزاحی ٍ چبح فزم ّبی ّوبیش ) 

 ثَدجِ اختصبصی کبرفزهب ثزای ثزگشاری رٍیذاد

 ریبل  هیشاى ثَدجِ هَرد ًظز کبرفزهب  :   .................................................................

 اس طزیق ایویل گزٍُ هشبٍراى ًیک عگبل  ارعبل ًوبییذ.را  فزم تکویل شذُ* لطفبً 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هْز ٍ اهضبی

 کبرفزهب

 

 

 

  :   22628482 - 120تلفن

  :  info@nicksegal.ir ایویل

  :  www.nicksegal.ir             ٍة عبیت


