
 

 

  بسمه تعالی

 داد شما است وییداد ما رور

 دهد می نتیجه بودن کارآمد و کردن شروع زود

 جناب آقای 

 مدیریت محترم 

 

 با سالم  

سازد تا در ازای حمایت مالی از  همانطور که استحضار دارید اسپانسری رویدادها، سازمان ها را قادر می 

البته هنگامی  دست یابند و  گذاری   بازاریابی و سرمایه   اهدافیک رویداد به نوعی از بهترین و سریع ترین  

  خود   سازمان  پیام  راحتی  توان به می  دارد، اسپانسر  وجود  حامی   یک  و  رویداد  یک   بین   خوبی  تطابق  که 

 .نماید  منتشر  روش و ماندگار ترین ن  به بهتری را

  و   ترسریع   را  بهتری  و   تربزرگ   رویدادهای   تا  دهد می   این فرصت را   هاسازمان  به   رویدادها  از مداوم    حمایت

  ارزانتری دست یابند و بامعتبر و    تبلیغاتی   مزایای  و در نتیجه به   کنند   میزبانی  تری کمهای    هزینه   با

 کند.  ایجاد  ارتباط های مستحکم و پایدارتر ها شرکت سایر

 کارهایی که ما انجام میدهیم 

را از نظر ذهنی، دیداری، اعتباری  بهترین مکان اجراء ما در این رویداد بسیار بزرگ و سراسری  •

 . و خوش گذرانی در کشور ایران تدارک دیده ایم

را در حوزه های صنعت، معدن، تجارت و خدمات را میزبانی  عالی ترین مدیران کشور ایران   •

یادمان به  آنها را در این رویداد  افتخارات  و  ی جشن گرفته و به تصویرخواهیم  د خواهیم کرد 

 کشید و به پاس تالش های این افتخارآفرینان ملی به شکلی با شکوه از آنها تقدیرمی نماییم.

حامیان مالی در این رویداد تا سطحی قابل قبول به عالی ترین سطح از مدیران کشور ایران   •

 خواهند شد. معرفی 

رویداد    اختتامیه تماس برای دعوت به حضور شرکت کنندگان تا لحظه    اولین در این رویداد از   •

  برگزار کننده   همکاران  یکی بعنوان  رویداد،نام و عنوان حامیان مالی  از    بعد و تبلیغات ماندگار  

 د. یاد می شو رویداد

یک   بینیم و انتظار داریم حامیانمی رویداد  شریک تجاری در این رویداد حامیان مالی خود را  •

نماینده به دبیرخانه برگزاری معرفی کنند، تا این امکان وجود داشته باشد که از تمام ظرفیت  

 یاد ماندنی رویداد استفاده شود. های حامیان مالی برای انعکاس بهتر رویداد و تاثیر به 

 
 



 

 

 

  شود   ایجاد  محکی برای حامیان    ROIبر این خواهد شد  حامیان سعی  با  با همکاری و همفکری   •

 . گیرد قرار  مناسب مخاطبان  مقابل در حامیان رویداد خدمات یا  محصول برند، و 

  کار طیساعت  7  بانفره  50کرده است یک گروه حدودا گروه فیدار برگزار  در هر رویدادی که  •

برروز  75 بالغ  حدود  ساعت  26250کاری  و  شده  انجام  رسانی  اطالع  رویداد   یک  برای  کار 

( ارتباط و مذاکره با مدیران کشور برقرار گردیده است که در این مزاکره ها فرصت  11.250)

نیز وجود خواهد داشت.   برای هر    ده سا  بسیار   ریاضی معرفی حامیان  است، در همین مرحله 

و قابل    رویداد مطمئنخواهید کرد. سرمایه گذاری در این  چقدر هزینه محاسبه  معرفی شما،  

  برگشت است.

حمایت می    از رویدادتاند شد و  یخواه  دیده خیلی خوب    هستید پسرویداد    از  بخشی  شما •

در بین شایسته   حضور دارند،شایسته کشور  و سازمان های کمپینی از مدیراند که در آن  یکن

 ها شما بهتر دیده خواهید شد. 

با سازمان ها و مدیران شرکت کننده در   طوالنی مدت تعامل برایرویداد،  خود از فراتر مزایای •

  آنها ارائه دهید   کارکنان سازمان های   مدیران و   تخفیف برای پیشنهاد خوبی مانند  کمپین بزرگ  

نامه تفاهم  این  به رخ رقبای خود بکشید   ها  و  این    بزرگی   گیرندگان  تصمیم   .را همه جا  در 

 خواهند داشت. حضور  کمپین

  .بیندازید  هسرو صدای مثبتی برای امور خیریه را  •

و نه   شوند  می  ایجاد  بودن  مرتبط  معنای  درک  اساس  شراکت ما با شما در این رویداد بر •

 ...... از این قبیل همه جا هست.  غیره  اقامت چند نفر وتبلیغاتی یا   فضای  میزان متر

مهم ترین موضوع این است که حامیان رویداد به اهداف بازاریابی خود برسند و رویداد در مسیر   •

و در مسیر رویداد از آنها بهره ایده های شما گوش خواهیم داد  به    واقعی خود حرکت کند.

   خواهیم برد. 

این مظهر رویداد است با یکدیگر در  رهبری به سبک مدیران شایسته جهانی یت و رویداد مدیر •

 این شعار همگام شویم.   

حامیان   که  نیست   این  از   بهتر   چیز  ) هیچ ما از حمایت مالی شما به دنبال این هدف هستیم   •

پیشنهاد   را  این رویداد  در  گذاری  سرمایه  فرصت  آنها  به  که  کند   تشکر  شدت  به  شما  از  رویداد

 دادید( 

 


