«برگه سفارش سالنماي  7931انجمن بتن ايران»
قابل توجه اعضای محترم انجمن بتن ايران و ساير دست اندرکاران صنعت بتن کشور
احتراما"
باتوجه به استقبال گسترده جامعه مهندسي كشور از سالنماي انجمن بتن ايران در سال هاي گذشته ،اينن انجمنن در ن نر دارد

اقدام به چاپ سالنماي سال  7931نمايد .اين سالنما در قطع وزيري و با جلد ترمو خارجي با رنگ قهوه اي بنر روي

كاغذ تحرير كرم رنگ و روز شمار دو روز در يك صفحه

براي مهندسين محترم با كيفيت مناسب و خنو عرضنه

خواهد شد.لذا خواهشمند است برگه درخواست سالنما را حداكثر تا پايان  93دی ماه سال جناري بنه دبيرخاننه انجمنن ارسنال
نماييد.

مشخصات سالنما

گروه الف ن سالنماي سفارشي
براي سفارش بيش از 733جلد نام و آرم شركت ها بر روي جلد به صورت داغي حك خواهد شد.
براي سفارشات بيش از  033جلد امكان قراردادن صفحاتي( حداقل  4صفحه ) به صورت اطالعات شركت ها در ابتداي سالنما كنه
به هزينه شركتها تهيه خواهد شد ،فراهم مي گردد.

گروه

ن سالنماي عمومي انجمن

شمارگان اين گروه سالنما  0333نسخه پيش بيني شده است كه در سطح اعضاي انجمن ن دست انندركاران صننعت بنتن توزينع
خواهد شد.
در اين سالنماها فضايي فراهم شده است كه هر شركت مي تواند در يك صفحه يا بيشتر به معرفني توليندات ينا خندمات خنود
بپردازد .اين مجموعه با فهرست هايي كه بصورت الفبايي ايجاد مي گردد به نحو مناسبي قابل دسترسي خواهد بود

سفارش سالنما
نام شركت يا موسسه ....................................................................

 7ن سالنماي سفارشي


براي اعضاي انجمن با سفارش كمتر از  033جلد ،هرجلد

790/333ريال



براي اعضاي انجمن با سفارش باالي  033جلد ،هرجلد

 793/333ريال



براي شركت هاي غيرعضو ،هر جلد 743 /333ريال



تعداد سفارش..........................

صفحات رنگي داخلي  :دارد

ندارد

حك آرم و نام به صورت داغي بر روي جلد بله

در صورت دارا بودن ،تعداد صفحات رنگي داخلي.............
خير

 0ن سالنماي عمومي انجمن

 قيمت هرجلد ،مطابق شرايط ذکر شده برای سالنمای سفارشی

 هزينه آگهي در سالنماي عمومي انجمن ،هرصفحه  6/333/333ريال
 تعداد سفارش .....................تعداد صفحات آگهي ....................
حك آرم و نام به صورت داغي بر روي جلد بله

خير
تاريخ /

نام و نام خانوادگي /

مهر و امضاء

شماره حسا جاري نزد بانك ملت 1999177777 :بنام انجمن بتن ايران شباIR3701200000 0000 7333781818 :

شماره كارت انجمن بتن ايران 6734991347471107:هماهنگي :بريجاني  77093070-7 ،33709777069فاكس77013303:
بزرگراه جالل آل احمد ،خيابان آرش مهر ،ابتداي بلوار غربي ،پالک  ،79طبقه 7

محسن تدين
بريجاني33709777069 :

رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران

