
موسسه فرهنگی هنري نقره و سرزمین مد و هنرآرتا  برگزار می نمایند.

    اولین رویداد     

نمایشی
مُد،لباس،

طراحی 

و پوشش 

ایرانی و اسالمی 

  17 الی 19  آذر 1400 

ایران - تهران

فرهنگستان هنر 

سالن آسمان زعفرانیه

” . س م د “. م .ر ت     م ه یت یکن

لباس زنانه

لباس مردانه

لباس کودك و نوجوان

اکسسوري پوشیدنی

کیف،کفش و روسري

پوشش ایرانی - اسالمی

لباس اقوام و تاریخ ایران
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    اولین رویداد     
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مُد،لباس،

طراحی 

و پوشش

ایرانی و اسالمی

  17 الی 19  آذر 1400 

ایران - تهران

فرهنگستان هنر 

سالن آسمان زعفرانیه

لباس زنانه

لباس مردانه

لباس کودك و نوجوان

اکسسوري پوشیدنی

کیف،کفش و روسري

پوشش ایرانی - اسالمی

لباس اقوام و تاریخ ایران
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ثبت نام و کسب اطالعات

موسسه فرهنگی هنري نقره و سرزمین مد و هنرآرتا  برگزار می نمایند.

موسسه فرهنگی هنري نقره و سرزمین مد و هنرآرتا برگزار می نمایند.

لباس زنانه

لباس مردانه

لباس کودك و نوجوان

اکسسوري پوشیدنی

کیف،کفش و روسري

پوشش ایرانی - اسالمی

لباس اقوام و تاریخ ایران

  17 الی 19  آذر 1400 

ایران - تهران

فرهنگستان هنر 

سالن آسمان زعفرانیه

    اولین رویداد     
نمایشی
مُد،لباس،

طراحی 

و پوشش

ایرانی و اسالمی

  17 الی 19 آذر 1400 

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

معرفی موسسه فرهنگی هنري پارسیان ایده نقره به عنوان یکی از برگزار کنندگان و اعضاي ستاد اجرایی

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

معرفی برند سامانتا به عنوان مشارکت کننده و اعضاي ستاد اجرایی
معرفی برند مدآرت تیم و موسسه فرهنگی هنري سرزمین مدوهنرآرتا به عنوان مشارکت کننده و اعضاي ستاد اجرایی

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

با مجوز رسمی از کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

با حمایت اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاك تهران

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

  17 الی 19  آذر 1400 

فرهنگستان هنر -  سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

8-10  December 2021  

ASEMAN GALLERY

  17 الی 19 آذر 1400 

  17 الی 19 آذر 1400 
  17 الی 19 آذر 1400   17 الی 19 آذر 1400 

8-10  December 2021  

ASEMAN GALLERY

معرفی موسسه فرهنگی هنري پارسیان ایده نقره به عنوان یکی از برگزار کنندگان و اعضاي ستاد اجرایی

  17 الی 19 آذر 1400 

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

  17 الی 19 آذر 1400 

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

معرفی برند سامانتا به عنوان مشارکت کننده و اعضاي ستاد اجرایی

  17 الی 19 آذر 1400 

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

معرفی برند مدآرت تیم و موسسه فرهنگی هنري سرزمین مدوهنرآرتا به عنوان مشارکت کننده و اعضاي ستاد اجرایی

  17 الی 19 آذر 1400 

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

با مجوز رسمی از کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  17 الی 19 آذر 1400 

-فرهنگستان هنر   سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

با حمایت اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاك تهران
با حمایت اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاك تهران

  17 الی 19  آذر 1400 

فرهنگستان هنر -  سالن آسمان زعفرانیه

اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،

طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی

    اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی     

8-10  December 2021  

ASEMAN GALLERY

   17 الی 19  آذر 1400 

سالن آسمان زعفرانیه
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    اولین رویداد نمایشی مُد،لباس،طراحی و پوشش ایرانی و اسالمی     

” . س م د “. م .ر ت     م ه یت یکن
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ASEMAN GALLERY

   17 الی 19  آذر 1400 

سالن آسمان زعفرانیه

” . س م د “. م .ر ت     م ه یت یکن

موسسه فرهنگی هنري نقره و سرزمین مد و هنرآرتا با همکاري خانم  آزادي برگزار می نمایند.

8-10  December 2021  

ASEMAN GALLERY

   17 الی 19  آذر 1400 

سالن آسمان زعفرانیه

دوست عزیزم،     

از شما دعوت میگردد در این رویداد که با رویکرد رشد سطح طراحی و

 تولید پوشاك برگزار می گردد ،گرد هم آمده  و با حضــــــــور خود باعث

 دلگرمی و خرســــــــــــــــــــــــــــندي برگزار کنندگان این رویداد گردید. 

wemode.ex
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ASEMAN GALLERY
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December - TEHRAN

THE CITY OF

ART & TRADITION

وي مُد ، محل تلفیق پوشش و مُد ایرانی .

 در سراسردنیا صنعت مُد و پوشاك به دلیل تاثیر مستقیم بر روي سبک

زندگی افراد ،همواره مورد توجه بوده و داراي تراکنش هاي باالي

 مالیست. از این رو در دهه نود هجري شمسی در کشور عزیزمان ایران 

این صنعت مورد توجه جوانان و همینطور به مرور زمان با تالش

 مسئولین مربوطه مورد اقبال تمام جامعه قرار گرفت.

مدآرت تیم و برند  به عنوان اولین برگزار  موسسه فرهنگی هنري نقره

کنندگان رویداد هاي نمایشی در اواسط دهه نود بوده که با برگزاري

بیش از 20 رویداد موفق در بین برگزار کنندگان مورد اقبال قرار گرفتند، 

 حاال در کنار یکدیگر و با همکاري یکدیگر   با رویکرد 

ترویج پوشش ایرانی،فرهنگ ایرانی،حمایت از کاال ایرانی،

حمایت از طراحان و کمک به رشد سطح دسترسی عموم مردم

 به کاال هاي ایرانی  اقدام به برگزاري رویدادي متفاوت با

 استاندارد هاي بین المللی و رعایت موازین و قوانین نموده اند.

این رویداد   که فرصتی مناسب جهت نمایش کاال هاي ایرانی می باشد

طراحان و تولید کنندگان می توانند شرکت نموده و در این رویداد

بازار هدف جدیدي پیدا کرده و مخاطبان خود را افزایش دهند.

این رویداد با مجوز رسمی کارگروه ساماندهی مدولباس کشور و

حمایت اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك تهران

 برگزار می گردد. 

FASHION
event

P : 01

این رویداد محلی براي حضور تمامی برند هاي مدولباس، طراحان لباس،

طراحان طال و جواهر،تولیدکنندگان پوشاك،برند هاي فعال در سبک زندگی،

،طراحان لباس عروس، آتلیه هاي عکاسی،

طراحان اکسسوري،معماران و طراحان لوازم دکوراتیو می باشد.

بخش نمایشگاهی این رویداد بهترین فرصت براي ایجاد ارتباط با مشتریان

مشترك در حوزه هاي مذکور می باشد و موقعیتی مناسب جهت ارایه ي 

محصوالت جدید و بازاریابی براي فصل زمستان....

این رویداد در روز هاي نزدیک به پایان پاییز و طوالنی ترین شب سال

برگزار می گردد تا با ایجاد یک فضاي فکري متفاوت بین حضار و 

بازدیدکنندگان بتواند در یکی از سنتی ترین مراسم هاي ایرانی محصوالتی

 متفاوت و ایرانی را روانه ي خانه هاي ایرانی نماید.

در سال 1400که با عنوان سال رفع موانع و تولید ملی می باشد

نباید از بازار گسترده ي خانواده هاي ایرانی چشم پوشی نماییم و حضور

در این رویداد می تواند فرصتی باشد جهت تغییر در کسب و کار و ایجاد

یک بازار هدف تخصصی در روز هاي منتهی به پایان سال 1400

تلفیق  دو صنعت مد و پوشاك  در کنار یکدیگر باعث ایجاد وجه

 تمایز بین اینرویداد و دیگر رویداد هاي می باشد،

همچنین ایجاد یک فضاي رقابتی در کنار فضاي نمایشگاهی باعث می گردد 

در پایان رویداد برندهاي منتخب بتوانند وجه تمایز خود را نسبت به دیگر رقبا

 به نمایش بگذارند و این موضوع باعث می گردد در سال هاي بعدي

 که این رویداد برگزار می گردد

سطح عملکرد صنعت پوشاك و مد ایرانی تغییر محسوسی نماید. 

وي مُد، نگاهی متفاوت به صنعت مُد و پوشاك.

THE CITY O
F

ART & TRADITION

نحوه ثبت نام

1- دریافت اطالعات از سایت اصلی و یا سایت برگزار کنندگان رویداد،

دریافت اطالعات از واتساپ یکی از برگزار کنندگان رویداد.

یا

2- انتخاب یکی از تیپ هاي نمایشگاه با توجه به نوع محصول و فعالیت.

3- ارسال چند عکس از محصوالت و صفحه درخواست کننده جایگاه.

4- پس از تایید درخواست و جایگاه مورد نظر شما توسط ستاد اجرایی،

جهت رزرو.واریز درصدي از مبلغ جایگاه با توجه به نوع تیپ جایگاه 

5- اعالم زمان جهت حضور در ستاد اجرایی و امضاي فرم قرارداد و نهایی

کردن تجهیزات و خدمات مورد نیاز شرکت کننده.

6- ارسال لوگو ،اطالعات و چند خط توضیح در مورد برند جهت درج در 

تبلیغات ،لوگو وال ها و کتابچه رویداد.



مزون ها و خانه هاي مد

طراحان و برند هاي لباس

تولیدکنندگان پوشاك

طراحان و فعاالن حوزه لباس عروس

شرکت هاي فعال در ارایه سبک زندگی 

شرکتهاي فعال در حوزه ي مد و لباس

دانشجویان فعال در حوزه ي مد و لباس

طراحان و تولیدکنندگان اکسسوري،طال و جواهرات زینتی

شرکت هاي ارایه دهنده اپلیکیشن هاي تخصصی مد و لباس

واحد هاي صنعتی و صنفی تولید کننده ي محصوالت مد و لباس

TARGET MARKET

نمایشگاه و بخش نمایشی  

جایزه،لوح تقدیر و تندیس

مسابقه و بخش رقابتی

E
V
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N
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R

T

Exhibition Area : 1000 sqm
Number Of  Exhibition Booth: 134

1

2

3

TARGET
MARKET
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Exhibition
بخش اصلی این رویداد را ، سه روز نمایشگاهی این رویداد تشکیل می دهد.جذابیت اصلی این رویداد محل

 تلفیق حضور فعاالن حوزه ي مد و لباس و حوزه ي سبک زندگیست ...

محلی براي جذب تمامی مخاطبین این دو حوزه ي پر در آمد در سطح بین المللی.

محلی براي نمایش محصوالت و خدمات این دو حوزه اي که بیشتر مخاطبین آن را بانوان تشکیل می دهند.

 در این رویداد جایگاه هاي نمایشی داراي دو تیپ می باشد که هر تیپ براي خود زیر شاخه هاي مختلف دارد، که در

نقشه سالن نمایش و جدول هزینه ها به تفکیک توضیح داده شده است. 

تولید کنندگان البسه و پوشاك

طراحان حوزه ي مد و لباس

مزون داران و خانه هاي مد

طراحان طال و جواهرات

طراحان و فعاالن حوزه لباس عروس

شرکت هاي فعال در ارایه سبک زندگی 

شرکتهاي فعال در حوزه ي مد و لباس

دانشجویان فعال در حوزه ي مد و لباس

طراحان و تولیدکنندگان اکسسوري،طال و جواهرات زینتی

شرکت هاي ارایه دهنده اپلیکیشن هاي تخصصی مد و لباس

واحد هاي صنعتی و صنفی تولید کننده ي محصوالت مد و لباس

طراحان و معماران تخصصی  مزون ها

تجهیزکنندگان فروشگاه هاي مدولباس 

تولید کننده و فروشندگان پارچه و ملزومات تولید و دوخت

آموزشگاه هاي حوزه ي مد و لباس فعال در سراسر کشور

عکاسان ،تهیه کنندگان تیزر و شرکت هاي تبلیغاتی فعال در حوزه ي مد

 

A

B

Inclusion range

FASHION
IS BACK IN 
TEHRAN!!!

December - TEHRANP : 03

جایگاه نمایشی : امکان نمایش به صورت رگال ، استند کیف و کفش، استند روسري ، ویترین نمایشی  و میز ارایه

غرفه نمایشی : امکان نمایش در یک فضاي جدا گانه 4 متري و تجهیزات نمایشی با توجه به درخواست برند.
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 package

خدمات و توضیحاتشماره غرفهتیپ

R1 -R40

این تیپ از جایگاه ها که در راهروی جنوبی سالن می باشد فقط برای نمایش لباس 

عدد رگال، یک عدد صندلی،می باشد و برای مشارکت کنندگان این بخش  یک 

یک عدد میز دایره کوچک و نصب لوگو بر روی رگال ارایه می گردد.

 ۲ متر طولیطول فضایی که در اختیار مشارکت کننده قرار می گیرد بوده و

خدمات مورد ارایه به مشارکت کنندگان این بخش فقط درج لوگو در لوگو وال 

عمومی بوده و همینطور امکان استفاده از پذیرایی عمومی سالن را خواهند داشت.

*مشارکت کننده در این بخش امکان اجاره به صورت شراکتی را نداشته و

این رگال ها مختص نمایش  لباس بوده و برای محصوالت دیگر شامل: کیف و کفش،

روسری ، طال و جواهرات و..... امکان پذیر نمی باشد.

Exhibition

December - TEHRANP : 05

رگال نمایشی

B1 -B41

این تیپ از جایگاه ها که در قسمت غربی سالن می باشد فقط برای نمایش لباس 

 و یا اکسسوری، طال و جواهرات می باشد و برای مشارکت کنندگان این بخش با 

توجه به حوزه فعالیت 

ویترین افقی ، یک عدد صندلی،یک   یا  عدد رگال 

 یایک عدد میز دایره کوچک و نصب لوگو بر روی رگال روی ویترین  ارایه می گردد.

 ۲ متر طولیطول فضایی که در اختیار مشارکت کننده قرار می گیرد بوده و

خدمات مورد ارایه به مشارکت کنندگان این بخش فقط درج لوگو در لوگو وال 

عمومی بوده و همینطور امکان استفاده از پذیرایی عمومی سالن را خواهند داشت.

*مشارکت کننده در این بخش امکان اجاره به صورت شراکتی را نداشته و

این بخش مختص نمایش  لباس و یا اکسسوری  بوده و برای محصوالت دیگر شامل: 

کیف و کفش،روسری  و..... امکان پذیر نمی باشد.

جایگاه نمایشی

اختصاصی

G1 -G36

این تیپ از جایگاه ها که در قسمت شرقی سالن می باشد  برای نمایش لباس 

هر محصولی می باشد و برای مشارکت کنندگان این بخش با 

توجه به حوزه فعالیت 

یا یا یا ویترین افقی  استند روسری  استند کیف و کفش   میز نمایشی و یا..... ،یک   یا  عدد رگال 

 یک عدد صندلی،

 یایک عدد میز دایره کوچک و نصب لوگو بر روی رگال روی ویترین یا استندها  ارایه می گردد.

 ۲ متر طولیطول فضایی که در اختیار مشارکت کننده قرار می گیرد بوده و

خدمات مورد ارایه به مشارکت کنندگان این بخش فقط درج لوگو در لوگو وال 

عمومی بوده و  در لوگو وال ورودی درب ورودی اصلی 

همینطور امکان استفاده از پذیرایی عمومی سالن را خواهند داشت.

*مشارکت کننده در این بخش امکان اجاره به صورت شراکتی را نداشته و

این بخش مختص نمایش هر محصولی می باشد که هنگام ثبت نام با توجه به

 درخواست مشارکت کننده تجهیزات مورد نیاز با ستاد برگزاری هماهنگ می گردد.

جایگاه نمایشی

ویژه



 package

خدمات و توضیحاتشماره غرفهتیپ

P1 -P10

این تیپ از غرفه ها که در راهروی وسط سالن می باشد و به صورت

 جزیره ای دارای یک فضای ۴ متر مربعی می باشد برای نمایش هر محصولی می باشد.

 برای مشارکت کنندگان این بخش با توجه به درخواست مشارکت کننده

هنگام ثبت نام امکان ارایه سه عدد تجهیزات نمایشی با توجه

به محصول می باشد، یعنی مشارکت کننده با توجه به محصول خود 

هنگام ثبت نام اعالم می نماید که درخواست رگال یا استند یا ویترین خواهد داشت.

 ۴ متر مربعمساحت فضایی که در اختیار مشارکت کننده قرار می گیرد بوده و

خدمات مورد ارایه به مشارکت کنندگان این بخش فقط درج لوگو در لوگو وال 

عمومی ،ارایه یک استند ۲ در ۹۰ در ورودی سالن می باشد

 و همینطور امکان استفاده از پذیرایی عمومی سالن را خواهند داشت.

در داخل غرفه این تیپ یک عدد صندلی جک دار و یک کانتر نمایشگاهی منقش به لوگو

مشارک کننده و یک پرچم رو میزی ارایه می گردد.

*مشارکت کننده در این بخش امکان اجاره به صورت شراکتی را نداشته و

این تیپ مختص نمایش هر محصولی می باشد.

Exhibition

December - TEHRANP : 06

غرفه ویژه

Y1 -Y10

این تیپ از غرفه ها که در راهروی وسط سالن می باشد و به صورت

 جزیره ای دارای یک فضای ۴ متر مربعی می باشد برای نمایش هر محصولی می باشد.

 برای مشارکت کنندگان این بخش با توجه به درخواست مشارکت کننده

هنگام ثبت نام امکان ارایه سه عدد تجهیزات نمایشی با توجه

به محصول می باشد، یعنی مشارکت کننده با توجه به محصول خود 

هنگام ثبت نام اعالم می نماید که درخواست رگال یا استند یا ویترین خواهد داشت.

 ۴ متر مربعمساحت فضایی که در اختیار مشارکت کننده قرار می گیرد بوده و

خدمات مورد ارایه به مشارکت کنندگان این بخش فقط درج لوگو در لوگو وال 

عمومی ،ارایه یک استند ۲ در ۹۰ در ورودی سالن می باشد

 و همینطور امکان استفاده از پذیرایی عمومی سالن را خواهند داشت.

در داخل غرفه این تیپ یک عدد صندلی جک دار و یک کانتر نمایشگاهی منقش به لوگو

مشارک کننده و یک پرچم رو میزی ارایه می گردد.

*مشارکت کننده در این بخش امکان اجاره به صورت شراکتی را نداشته و

این تیپ مختص نمایش هر محصولی می باشد.

تفاوت این تیپ با تیپ غرفه های ویژه فاصله آن تا درب ورودی و سالن پرو می باشد.

غرفه نمایشی

مانکن نمایشی

در ابتدای درب ورودی سالن نمایش اتاق نمایش مانکن در نظر گرفته شده

که تمام میهمانان ویژه و مراجعین از این بخش دیدار خواند کرد.

برای این اتاق ۵۰ متری که فقط ۲۵ عدد مانکن امکان نمایش داشته

بر روی باکس های ۵۰ در ۵۰ با ارتفاع۵۰ که یک شاخه نور کنار آن ها نصب شده 

یک عدد مانکن به مشارکت کننده ارایه شده که بر روی باکس مذکور نام طراح درج می گردد.

الزم به ذکر است نام طراح در کتاب نمایشگاه درج می گردد.

این طرح فقط برای افرادی می باشد که یکی از تیپ جایگاه های باال را انتخاب کرده اند. 



تجهیزات 

Exhibition

December - TEHRANP : 07

استند 4 طبقه روسري استند 4 طبقه کیف و کفش

لوگو لوگو

میله آویز روسري

میله آویز روسري

میله آویز روسري

میله آویز روسري
طبقه

طبقه

طبقه

طبقه

باکس جهت ارایه مانکن + مانکن ویترین نمایشگاهی



تجهیزات 

Exhibition

December - TEHRANP : 08

کانتر نمایشگاهی

گو
لو

رگال نمایشگاهی

میز گرد کوچک

صندلی معمولی

صندلی جکدار

الزم به ذکر است ، مشارکت کنندگان در صورتی که

 تجهیزاتی عالوه بر تجهیزات ذکر شده در تیپ مورد نظر 

بخواهند، می بایست هنگام ثبت نام اعالم نموده و هزینه 

اجاره تجهیزات بیشتر از تجهیزات اعالمی در تیپ مورد 

نظر به هزینه اجاره جایگاه اضافه می گردد.



AWARDS

در هر رویدادي بخش رقابتی یکی از جذاب ترین ها و هیجانی ترین بخش ها می باشد...

در رویدادي که محل تلفیق دنیاي مدو پوشاك می باشد،با تعریف بیش از  10 عنوان لوح و تندیس

 به جذابیت هاي این رویداد افزوده ایم.

در حاشیه این رویداد یک بخش رقابتی به صورت مسابقه زنده برگزار می گردد که شرکت کنندگان می بایست بر روي 

بوم هاي ارایه شده به وسیله یک مداد سیاه طرح هاي ایرانی و اسالمی طراحی نمایند و در پایان رویداد به سه نفر از 

برگزیدگان توسط داور این رویداد “ استاد امیرحسین مهديزاده” اعالم شده و تندیس استعداد برتر مدولباس ایرانی 

به این سه نفر اهدا می گردد. 

در بخشی دیگر مسابقه احیاي لباس اقوام و قومیت ها در سایز 1/3 برگزار می گردد که اینبخش رقابتی با حمایت

اتحادیه پوشاك تهران برگزار می گردد و در پایان رویداد به منتخبین لوح و تندیس ارایه می گردد.

در پایان رویداد به 3 غرفه برتر تندیس یادبود ارایه می گردد و تمامی غرفه داران و بخش هاي نمایشی لوح یادبود 

در یافت می نمایند.

الزم به ذکر است ، تمامی لوح ها و تندیس ها مورد تایید سازمان ها و ادارات مربوطه می باشند.

December - TEHRANP : 09



time line

8 آبان 1400

رونمایی پوستر

تبلیغات 

بازاریابی 

ثبت نام

marketing

2 آذر 1400 

regester
پایان پذیرش

3آذر 1400

شروع مراحل پیش تولید 

شروع تبلیغات نمایشگاه در صفحات مجازي

Assessment

Assessment

شروع تبلیغات بیلبوردي و محیطی

شروع تبلیغات در صفحات مجازي

شروع تبلیغات بالگر ها  و اینفلوئنسر ها

15 آذر 1400

17 الی 19 آذر 1400

برگزاري رویداد

FASHION
IS BACK IN 
TEHRAN!!!

December - TEHRANP : 10



sponser

درج لوگو در وبسایترویداد  به همراه لینک سایت

درج لوگو در دعوت نامه هاي فیزیکی میهمانان و دعوت نامه هاي مجازي

ارایه 4 متر فضاي نمایشگاهی در 3 روز نمایشگاه

درج لوگو در کنداکتور اعالمی مراسم و ارایه یک بنر 18 متري در محل ورودي نمایشگاه

اختصاص کارت دعوت براي حضور در ردیف اول مراسم اختتامیه به تعداد 5 نفر

(کلیپ 3 دقیقه اي)معرفی سازمان مربوطه در مراسم اختتامیه و اهداي جوایز

درج لوگو در پوستر اصلی و استرابوردهاي شهري( 10% متراژ )

معرفی و تجلیل از اسپانسر در مراسم اختتامیه توسط مجري

ارایه تندیس مشارکت در گسترش فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی

درج لوگو بر روي کلیه کارت هاي ریجستري ارایه شده به شرکت کنندگان

نصب استند اختصاصی در سالن اصلینمایشگاه

ارایه یک کانتر در ورودي اصلی فرهنگستان بعد از کانتر ریجستري

ارایه صفحه تبلیغاتی در کتاب نمایشگاه در پست جلد

قراردادن پرچم سازمان مربوطه بر روي تمامی استیج هاي اجراي برنامه ها و اختتامیه

مصاحبه با مدیر مجموعه و انتشار در شبکه هاي خبري و صفحه برگزار کنندگان

درج لوگو درپاویون ویژه خبري برنامه و ارایه یک لوگو وال اختصاصی در سالن

قراردادن کاتالوگ بر روي صندلیهاي ردیف هاي اول الی سوم مراسم اختتامیه

قراردادن کاتالوگ در اتاق میهمانان ویژه 

ارایه کاتلوگ سازمان مربوطه در پکیج هاي میهمانان ارشد

درج لوگو در تمامی فضا هاي تبلیغاتی حاضر در نمیشگاه در کنار لوگو هاي اصلی برگزار کننده

ارایه لیست ریجستري بازدید کنندگان و مشارکت کنندگان

vip package

value: 50.000.000 t

December - TEHRANP : 11



sponser

درج لوگو در کنداکتور اعالمی مراسم و ارایه یک بنر 18 متري در محل ورودي نمایشگاه

درج لوگو در دعوت نامه هاي فیزیکی میهمانان و دعوت نامه هاي مجازي

اختصاص کارت دعوت براي حضور در ردیف اول مراسم اختتامیه به تعداد 5 نفر

معرفی و تجلیل از اسپانسر در مراسم اختتامیه توسط مجري

ارایه تندیس مشارکت در گسترش فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی

درج لوگو بر روي کلیه کارت هاي ریجستري ارایه شده به شرکت کنندگان

ارایه یک کانتر در ورودي اصلی فرهنگستان بعد از کانتر ریجستري

قراردادن پرچم سازمان مربوطه بر روي تمامی استیج هاي اجراي برنامه ها و اختتامیه

درج لوگو درپاویون ویژه خبري برنامه 

قراردادن کاتالوگ در اتاق میهمانان ویژه 

ارایه کاتلوگ سازمان مربوطه در پکیج هاي میهمانان ارشد

درج لوگو در تمامی فضا هاي تبلیغاتی حاضر در نمیشگاه در کنار لوگو هاي اصلی برگزار کننده

ارایه لیست ریجستري بازدید کنندگان 

 mid package

value: 30.000.000 t

December - TEHRANP : 12



sponser

 ارایه یک بنر 18 متري در محل ورودي نمایشگاه

درج لوگو در  دعوت نامه هاي مجازي

ارایه تندیس مشارکت در گسترش فرهنگ پوشش ایرانی اسالمی

درج لوگو بر روي کلیه کارت هاي ریجستري ارایه شده به شرکت کنندگان

ارایه یک کانتر در ورودي اصلی فرهنگستان بعد از کانتر ریجستري

ارایه کاتلوگ سازمان مربوطه در پکیج هاي میهمانان ارشد

درج لوگو در تمامی فضا هاي تبلیغاتی حاضر در نمیشگاه در کنار لوگو هاي اصلی برگزار کننده

ارایه لیست ریجستري بازدید کنندگان 

eco package

value: 18.000.000 t

December - TEHRANP : 12 December - TEHRANP : 13



sponser

درج لوگو بر روي کارت دعوت فیزیکی و مجازي میهمانان 

 40.000.000 ریال

درج لوگو در پوستر اصلی و استرابوردهاي شهر ي

 100.000.000 ریال

اعطاي استند معرفی خدمات جهت ارایه کاتالوگ در ورودي سالن ها نمایشگاه ی

 100.000.000 ریال

قراردادن پرچم سازمان در استیج اصلی تمامی برنامه ه ا

 100.000.000 ریال

درج لوگو بر روي تمامی کارت هاي ریجستري ورودي بازدید کنندگا ن

 70.000.000 ریال

درج لوگو در کلیپ هاي تبلیغاتی بعد از برنامه با ذکر نام اسپانس ر

 100.000.000 ریال

درج لوگو بر روي تمامی جوای ز

 50.000.000 ریال

درج لوگو بر روي پکیج هاي ارایه شده به شرکت کنندگا ن

 120.000.000 ریال

قراردادن بنر 14 متري معرفی سازمان در سالن ها و راه روي اصلی

50.000.000 ریال

ارایه ي یک صفحه اختصاصی در کتاب نمایشگاه ویژه ي هر برند

10.000.000 ریال

advertising package

December - TEHRANP : 14



FASHION IS BACK IN 
TEHRAN!!!

8-10  December 2021  

ASEMAN GALLERY

021-887021170903-2096414021-88702118

تهران -  یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - پالك 52 - واحد2 آدرس ستاد اجرایی

ثبت نام و کسب اطالعات
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