
    

 

  



    

 

  



    

 

 

 مدیریت محترم 

 دعوت به همکارییسنا همایش و خدمات معرفی موضوع: 

 باسالم

م  رساند؛ شرکت فرا روش یسنا با ناضمن آرزوی سالمتی و بهروزی، بدینوسیله به استحضار جنابعالی میاحتراما   

برگزاری ای در زمینه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت خود را به صورت حرفه یسنا همایشتجاری 

 ها رویداد ملی و بینزاری موفق بیش از دهنموده است و تاکنون با برگ آغاز 1391از سال هاها و نمایشگاههمایش

 باشد. ترین برگزارکنندگان  این صنعت مشغول به فعالیت میی یکی از موفقالمللی در زمره

از این رو به منظور کمک به رشد و تقویت انگیزه و توانمند سازی بخش خصوصی کشور و نیز هموار ساختن مسیر دانش 

ر های کشور را با دید و نگرش جهانی و با تکیه بها و نمایشگاهسازماندهی همایش افزایی و برند سازی بخش مزبور،

خش ایم، تا ضمن بهبود فضای کسب و کار، رونق اقتصادی را برای بنیروهای جوان، خالق و تحصیل کرده، بر عهده گرفته

 تر نماییم.خصوصی پررنگ

واقع  اجرا را از سطوح آن مجموعه برداشته تا بهصفر تا صد یت سازی بتوانیم مسئولید است با ایجاد همکاری و اعتمادام

اری های آموزشی، برگزهای سازمانی، افتتاحیه پروژه، کارگاههمایش، کنفرانس، نمایشگاه، جشنمحتوای رویداد اعم از 

 به نظاره بنشینید.را ها مجامع و سایر برنامه

تماس حاصل  107داخلی  44365808و یا شماره  09100013704شماره لطفا با بیشتر جهت دریافت مشاوره و اطالعات 

 فرمایید.

  پیشاپیش از بذل عنایت و اعتماد جنابعالی سپاسگزاریم. 

                      اشمی یرکی  هسید حجت                                                                                                          

      وسس و رئیس هیئت مدیرهم                                                                                                 

 

 

 

 

 



    

 

 المللیینهای ملی و بتجاری و نمایشگاهها، رویدادهایها، سمینارها، کنفرانسدهنده همایشخدمات یسنا همایش سازمان

 گروه فرعی کد گروه فرعی گروه اصلی کد گروه اصلی

 

1 

و  شیرزرو سالن هما

و اجاره  شگاهینما

 یشگاهینما زاتیتجه

 شیسالن هما رزرو 1.1

 یشگاهینما یفضا رزرو 1.2

 یساز غرفه 1.3

 یشگاهینما زاتیتجه 1.4

 یشگاهینما میعظ زاتیو نقل تجه حمل 1.5

 کریغول پ ید یو ال ا شگرینما 1.6

 یشگاهینما یمنیا یها ستمیس 1.7

 پذیرایی 2

 نگیکتر 2.1

 ییرایپذ یو دسرها ینیریش 2.2

 نگرفودیف 2.3

 یو صندل زیظروف، م اجاره 2.4

 یتدارکات و خدمات و فن رش،یپذ فات،ی. تشرییرایپذنیروی  3.1 تامین نیروی انسانی 3

 مستند سازی 4
4.1 

 یو نورپرداز پیو کل زریساخت ت ،یصدابردار ،یبردار لمیف

 یحرفه ا

 یحرفه ا یعکسبردار 4.1

 خدمات وب 5

 ایمد یمالت ساخت 5.1

 تیپرتال و وب سا یطراح 5.2

 نترنتیا خدمات 5.3

 دادیرو نیآنال پخش 5.4

 و چاپ یطراح 6.1 و چاپ یطراحخدمات  6

 7.1 تبلیغات 7
 ،یونیزیتلو غاتی)اعم از تبل غاتیو تبل یاطالع رسان خدمات

 (یاجتماع یو شبکه ها یطیمح

 8.1 خبری امور 8
 یو برگزار یمطبوعات نیکمپ ،یبنر آگه ،یخبر پوشش

 یکنفرانس خبر
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 حامیان 9

 یو رسانه ا یمعنو انیحام دعوت 9.1

 صخا همانانیاز مسئوالن و م دعوت 9.2

 یمال یحام دعوت 9.3

 هدایا و تندیس 10

 لوح و مدال س،یساخت تند نه،یپرچم، بج س دیتول 10.1

 یغاتیتبل یایهدا 10.2

 سینف یایهدا 10.3

 فیک دیتول 10.4

11  

 خاص همانانیمقامات و م فاتیتشر خودرو 11.1

 یباس، ون و خودرو سوار دلیاتوبوس، م اجاره 11.2

 دادیمرسوالت و کاال رو عیو توز یبند بسته 11.3

 یشخص محافظ 12  12
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 قرآن یقار 13.1

 برنامه یمجر 13.2

 14.1 مدیریت الکترونیک 14

 مختلف یناهار در سالنها عیتوز کنترل

 نینام و صدور کارت در محل با امکان پرداخت آنال ثبت

 یجانب یآموزش ینام و کنترل ورود وخروج کارگاهها ثبت

 ایهدا عیتوز کنترل

 یکیالکترون ینظرسنج زاتیتجه

 ها یسخنران هیارا تیریمد

 ها یسخنران ینرم افزار ضبط

 دادیرویبرگزارهوشمند عکس دار در محل  pvc کارت صدور

 لوح فشرده خالصه مقاالت هیته

 کنترل ورود و خروج ستمیس
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 های هنریگروه 15

 و پاپ یسنت یقیموس 15.1

 یموضوع تئاتر 15.2

 حیتواش 15.3

 ترجمه همزمان 16
 ترجمه زاتیتجه 16.1

 مترجم 16.2

 ییگل آرا خدمات 17.1 خدمات گل آرایی 17

18 
خدمات سفارت و 

 گمرک

18.1 
خدمات ترانسفر  ،یاقامت التیتسه نگ،یهتل زا،یخدمات و انجام

 ییو هوا ینیزم

18.2 
 زاتیورود و خروج تجه یو گمرک یامور حقوق خدمات

 یشگاهینما

 خدمات علمی 19

 یالملل نیب نامهیگواه صدور 19.1

 یو خارج یمقاالت / چاپ در مجالت داخل دیتول 19.2

 یثابت آموزش زاتی/ اتاق و تجه یآموزش موسسات 19.3

 دیسخنرانان و اسات 19.4

 مشاوران و کارشناسان 20
 قرارداد میجهت تنظ یحقوق کارشناس 20.1

 دادیرو یبرگزار مشاور 20.2
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