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 محیطییغات لتب .1

 شرکت طلوع طالییه ثابتتابلوهای   .1.1
 متراژ )مترمربع( ابعاد موقعیت ردیف

 8/50 4*07/12 ورودی اصفهان از شیرازـ روبروی گمرک 4

 40 4*10 روی پارک قلمستان خروجیخیابان امام خمینی روبه 1

 36 4*9 خیابان کهندژ 2

 28 4*7 خیابان جی 3

 90 بطور متوسط برای هر نوبت اکران *  6و  5
 150 ** اکران تابلوهای تهاتری و...7

 344 جمع کل
 1 جدول

 . و قابل اکران استبه ازای هر نمایشگاه از طرف شرکت طلوع طالییه پیشنهاد  ،مطابق قرارداد 6و  5های ردیف*

 تابلو  4الی  3وسط به ازای هر نمایشگاه کران تابلوهای تهاتری بطور مت** ا

 تابلوهای شرکت کاغذ سفید .1.2

 متراژ ابعاد یدگر مسیر تابلوها ردیف

B 10/1*1.7 میدان احمد آباد خروجی سروش 1

5 

92/1  

A 10/1*1.7 خروجی خیابان بزرگمهر داحمد آبامیدان  2

5 

92/1  

A 10/1*1.7 چهار راه هشت بهشت رفیوژ هشت بهشت غربی 3

5 

92/1  

B 10/1*1.7 راست( -چهار راه نورباران عرشه جنوبی پل) رو به چهار راه 4

5 

92/1  

B 10/1*1.7 (چپ -چهار راه نورباران عرشه جنوبی پل) رو به چهار راه 5

5 

92/1  

A 10/1*1.7 بزرگمهر -میدان بزرگمهر ابرویی مشتاق 6

5 

92/1  

A 10/1*1.7 پل رفیوژمیانی ورودیمیدان بزرگمهر  7

5 

92/1  

A 10/1*1.7 میدان بزرگمهر خروجی پل رفیوژمیانی 8

5 

92/1  

A 10/1*1.7 آبشار تا چهار راه آپادانا رفیوژ وسط )  رز(حدفاصل چهار راه  9

5 

92/1  

A 10/1*1.7 چهار راه سپهساالر ابتدای قایم مقام جزیره جنوب شرق ) بانک رفاه( 10

5 

92/1  

A 10/1*1.7 چهار راه فرایبورگ انتهای بی آر تی 11

5 

92/1  

A 10/1*1.7 کشاورزی(چهار راه شیخ صدوق ابتدای سعادت آباد رفیوژ راس گرد )  12

5 

92/1  

A 10/1*1.7 چهار راه شیخ صدوق شیخ صدوق جنوبی رفیوژ راست گرد آزادگان 13

5 

92/1  

A 10/1*1.7 میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد ) از سمت میدان ( 14

5 

92/1  



A 10/1*1.7 میدان آزادی خروجی هزار جریب 15

5 

92/1  

A 10/1*1.7 توحیدسه راه توحید ابتدای  16

5 

92/1  

B 10/1*1.7 سه راه حکیم نظامی ابتدای بی آر تی 17

5 

92/1  

A 10/1*1.7 فلکه ارتش ابتدای بلوار کشاورز 18

5 

92/1  

A 10/1*1.7 سه راه سیمین ابتدای خ کشاورز 19

5 

92/1  

A 10/1*1.7 پل مفتح رفیوژ میانی زیر پل 20

5 

92/1  

 8/76 جمع کل
 

 

 

 

 تفاهم نامه های تبلیغات محیطیتنظیم  .1.3

 ازاء هر رویداد نمایشگاهیهای صنعتی بههای استان اصفهان و مجوز اکران نصب در شهرکنظیم تفاهم نامه با شرکت شهرکت 

متری و سه  18های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان و مجوز نصب بنر نظیم تفاهم نامه با شرکت توسعه مجتمعت 

 متر مربع به ازاء هر رویداد نمایشگاهی 5/7بع، مجموعا مترمر 5/2جفت لمپست

 متری در ورودی فرودگاه 32نظیم تفاهم نامه همکاری با نماینده انحصاری تبلیغات محیطی فرودگاه و اکران تابلو ت 

 مایشگاه نمتری به ازاء هر رویداد  12نظیم تفاهم نامه با بازارگل همدانیان و مجوز نصب بنر ت 

 برای سازمان های پر تردد شهر اصفهان نظیر، اتاق بازرگانی و ... 2*90 بنر 12رسال ا 

 3.80*2.80تابلو 10تا5مکاری روابط عمومی شهرداری اصفهان در واگذاری تک پایه های درون شهری بطور متوسط ه 

 مرتبط با هر رویداد نمایشگاهی هایاتحادیه و انجمن ،هاهادهنها، های به روز، با سازماننامه منظیم تفاهت 

 تبلیغات رسانه ای .2

 ها و نشریات(ها )خبرگزاریرسانی در رسانهاطالع .2.1

های مختلف، شرایطی ایجاد شده تا قبل، حین ها در حوزهها، نشریات و خبرگزاریبا توجه به فعالیت تعداد زیادی از روزنامه

ها پوشش داده شود. به صورت بری مرتبط با برگزاری آن نمایشگاه در رسانههای خو پس از برگزاری هر نمایشگاه، اخبار و گزارش

شود تا تعداد بیشتری از مخاطبان از چگونگی رسانه متفاوت منتشر می 40مورد خبر در  40میانگین، برای هر نمایشگاه بیش از 

 یابند. برگزاری نمایشگاه اطالع

 برنامه رادیویی  .2.2

شود. ای برای هر نمایشگاه تولید میهای مشخص شده و طی سه یا چهار برنامه پنج دقیقهاین برنامه رادیویی برای نمایشگاه

بینی شده و به واسطه زمان پخش، یکی از رادیو اصفهان پیش 18دقیقه و قبل از خبر ساعت  55و  17ساعت پخش برنامه 

 رود. های رادیو به شمار میترین ساعتپرمخاطب

 های فضای مجازیکانال .2.3



های نمایشگاهی در سطح ترین کانالالمللی استان اصفهان یکی از فعالهای بینهای فضای مجازی شرکت نمایشگاهکانال

های مختلف های نمایشگاهی در استانهای مشابه شرکترود که بیشترین تعداد اعضا را نیز در مقایسه با کانالکشور به شمار می

عضو فعال دارد و این  5600اکنون المللی استان اصفهان همهای بینرسانی شرکت نمایشگاهعد جذب کرده است. کانال اطالبه خو

المللی جمهوری اسالمی و همچنین کانال نمایشگاه تهران های بینرسانی شرکت سهامی نمایشگاهدر حالی است که کانال اطالع

 عضو دارند.  3000و  2500هر کدام 

 های شبکه خبرزارشگ .2.4

المللی خبر، در هر نمایشگاه یک گزارش المللی استان اصفهان با شبکه بینهای بیننامه شرکت نمایشگاهبر اساس تفاهم

زمان آن، سه تا پنج دقیقه خواهد بود. همچنین این گزارش  شود که مدتتصویری و خبری از سوی این شبکه تلویزیونی تهیه می

 شود و مخاطبان بسیاری در داخل و خارج از کشور دارد.های مختلف خبری تکرار میچهار بار در بخشخبری، بین سه تا 

 های تلویزیونیبرنامه .2.5

های صورت گرفته با صدا و سیمای مرکز اصفهان، امکان تولید یک برنامه تلویزیونی برای هر نمایشگاه فراهم بر اساس رایزنی

بازپخش در طول هفته برای آن وجود خواهد داشت.  3دقیقه خواهد بود که امکان  15مه شده است. مدت زمان تولید این برنا

های کلی شرکت و مدیران آن و سیاست توانند امکان معرفی محصوالت یا خدمات خود، شرکتعالقمندان به حضور در برنامه می

ویری از خط تولید یا شرکت، پخش تیزر از پیش آماده را در برنامه در اختیار داشته باشند. گفتگو با مدیرعامل، تهیه گزارش تص

 شده و... در این برنامه فراهم است. 

 نامه نمایشگاه امروزویژه .2.6

نسخه نیز  1500هزار نسخه همراه با این روزنامه و  5000شود و در قالب نامه به ضمیمه روزنامه اصفهان زیبا منتشر میاین ویژه

 صفحه است و رویکردی خبری، تحلیلی دارد. 8شود. این ویژه نامه ری نمایشگاه توزیع میدر طول افتتاحیه و روزهای برگزا


