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ها و رویدادهای علمی و اقتصادی در جریان برگزاری  ها، همایشنمایشگاه مجری و برگزارکننده  برنامه گذار،  شرکت روشا رخداد نقش جهان به عنوان  

 های تبلیغاتی زیر را پیش روی مشارکت کنندگان محترم قرار دهد:  هریک از رویدادهای پیش رو قادر است خدمات و فرصت 

  این توانایی را داراست کهو تبلیغات    شرکت روشا رخداد به منظور افزایش بهره وری مشارکت کنندگان محترم در بهره مندی از فرصت بازاریابی •

 )اطالعات تکمیلی در سایت قابل دسترسی می باشد( .  برگزار نماید........................دوره آموزشی با موضوع...................  

)کاتالوگ در سایت    .هان می باشدهای مختلف تبلیغات در سطح شهر اصفها و موقعیت به عنوان مجری تبلیغات نمایشگاهی دارای پایه  شرکت روشا •

 قابل دسترسی می باشد( 

  شرکت روشا در راستای تسهیل روند حضور مشارکت کنندگان محترم قادر به انجام امور هتلینگ و اقامت در شهر اصفهان در طول تاریخ برگزاری •

 باشد.( ها در سایت قابل دسترسی می  ها و قیمت)اطالعات هتل  می باشد.نمایشگاه ها  

 ارائه خدمات غرفه سازی با قیمت مناسب و طراحی استاندارد  •

o های متقاضی با تخفیف ویژهاجرای تبلیغات محیطی فضای نمایشگاه برای شرکت 

o های متقاضی با تخفیف ویژه ای برای شرکتاجرای تبلیغات محیطی شهری و جاده 

o انجام خدمات چاپ و نصب بنرهای تبلیغاتی با تخفیف ویژه 

o آموزشی، سمینار و همایش تخصصی در حوزه نمایشگاه  برگزاری دوره 

o  المللهای غیربومی و بینارائه خدمات رفاهی مانند هتلینگ، ترانسفر برای شرکت 

o هسازی و تهیه تجهیزات نمایشگاهی با تخفیف ویژتامین خدمات غرفه 

 

 رائه پکیج جامع اسپانسرینگ های معرفی، تبلیغات و برندسازی برای مخاطبین با اایجاد فرصت •

 

تماس حاصل فرمایید.   09120049024جهت کسب هرگونه اطالعات تکمیلی با ستاد برگزاری نمایشگاه با شماره            
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