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احتراماً ،به استحضار میرساند مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نشریه پزشکی دارویی "نوین دارو " در
نظر دارند اولین کنگره بین المللی دارو سازی نوین و نمایشگاه بزرگ صنعت دارویی کشور را به صورت همزمان و با
حمایت سازمان غذا و دارو در تاریخ  81الی  02بهمن ماه  8931در محل مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار نمایند.
در راستای برگزاری این همایش به کلیه انجمن های علمی و اعضاء مربوطه ،ریاست دانشگاه های علوم پزشکی و پزشکان
عمومی ،داروسازان ،متخصصین پوست ،مختصصین بالینی ،متصدیان داروخانه های سراسر کشور که با حضور
حداکثری شرکت کنندگان می باشند اطالع رسانی وسیعی انجام پذیرفته است که فرصت مغتنمی برای آن شرکت محترم در زمینه ارائه
محصوالت و جذب مخاطب می باشد.
الزم به ذکر است تعدادی از اساتید علمی و بازرگانان خارجی ،رؤسای انجمن های علمی و صنفی دارویی از
کشورهای اروپایی و آسیایی؛ عمان ،ترکیه ،قزاقستان ،هند ،استرالیا و ...در این نمایشگاه جهت بازدید و مذاکره
حضور خواهند داشت .
این همایش دارای حداکثر امتیاز بازآموزی توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.
لذا از آن شرکت محترم جهت مشارکت در برگزاری همایش فوق به شرح ذیل دعوت به عمل می آید؛

اسپانسری طالیی
مبلغ اسپانسری  08میلیون تومان می باشد.
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اختصاص  81متر مربع فضای نمایشگاهی
چاپ آرم و نام شرکت در بروشور و پوستر
چاپ آگهی در کتابچه خالصه مقاالت و برنامه علمی همایش
قراردادن بروشور یا هدایای تبلیغاتی آن شرکت جهت توزیع در کیف همایش
ثبت نام  02شرکت کننده معرفی شده از سوی آن شرکت جهت حضور در همایش با امتیاز بازآموزی
قراردادن آرم و لوگوی شرکت به همراه لینک آن در سایت همایش

اسپانسری نقره ای
مبلغ اسپانسری  08میلیون تومان می باشد.
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اختصاص  80متر مربع فضای نمایشگاهی
چاپ آرم و نام شرکت در بروشور و پوستر
چاپ آگهی در کتابچه خالصه مقاالت و برنامه علمی همایش
ثبت نام  82شرکت کننده معرفی شده از سوی آن شرکت جهت حضور در همایش با امتیاز بازآموزی
قراردادن آرم و لوگوی شرکت به همراه لینک آن در سایت همایش
اسپانسری برنزی

مبلغ اسپانسری  08میلیون تومان می باشد.

 -8اختصاص  80متر مربع فضای نمایشگاهی
 -0چاپ آرم و نام شرکت در بروشور و پوستر
 -9چاپ آگهی در کتابچه خالصه مقاالت و برنامه علمی همایش

حضور به صورت غرفه نمایشگاهی :
مبلغ  51/000/000ریال بابت هر متر مربع.
الزم به ذکر است به کلیه مبالغ فوق  %3مالیات بر ازرش افزوده تعلق می گیرد.
خواهشمند است در صورت تمایل با شماره دبیرخانه  025-88085018-8و یا مدیریت بازرگانی آقای مهندس طاهری با شماره همراه
 06522810198تماس حاصل فرمائید.
به پیوست نقشه نمایشگاه جهت جانمایی غرفه به حضورتان تقدیم می گردد.

باتشکر
دبیرخانه همایش

