4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi
8-10 sentyabr 2020

SƏRGİNİN RƏSMİ “SƏRGİ XƏBƏRLƏRİ”
QƏZETİNƏ SPONSORLUQ
(2 buraxılış)
MÜQAVİLƏ FORMASI
ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
“Sərgi Xəbərləri” qəzetinin bütün buraxılışlarının ön cildində
“Sərgi Xəbərləri” qəzetinin bütün buraxılışlarının hər səhifəsində
Sərginin proqramlarında
Sərginin rəsmi internet saytında
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
Sərgi ərazisində posterlər
Sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
Sərginin bələdçisində
Stendi işarə etməklə sərgi planında
• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
“Sərgi Xəbərləri” qəzetinin bütün buraxılışlarının arxa cildində tam səhifəlik reklam
“Sərgi Xəbərləri” qəzetində bütün buraxılışlarda tam səhifəlik müsahibə
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam çarxının yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo
• Sərginin rəsmi axşam ziyafətinə 2 dəvətnamə

€ 10000

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 25 iyun 2020 il. Məbləğ
100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz ADEX 2020 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq
edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və "CEO" MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin
son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı__________________________________İmza/Möhür_________________________ Tarix ___________________________
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4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi
8-10 sentyabr 2020

RƏSMİ “SƏRGİ XƏBƏRLƏRİ”
QƏZETİNƏ SPONSORLUQ (BİR BURAXILIŞ)
MÜQAVİLƏ FORMASI

ŞİRKƏT:
ADI:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….…………………

VƏZİFƏSİ:

……………………………………………………………………………

İNDEKS: ………………………………………………………………………………..…

ÜNVAN:

………………………………………………………………………………….

E-ÜNVAN: ……………………………………………………………………………
TEL:

………………………………………………………..…………………………………

FAKS:

………………………………………………………………………………………

Aşağıdakılar daxildir:
• Şirkətinizin sərginin sponsoru kimi qeyd olunması
• Sponsorun sərginin bütün mətbuat buraxılışlarında qeyd olunması
• “Sərgi Xəbərləri” qəzetinin bir buraxılışının arxa cildində tam səhifəlik reklam
• “Sərgi Xəbərləri” qəzetində(bir buraxılışda) tam səhifəlik müsahibə
• Sərginin təbliğat və reklam materiallarında sponsorun loqotipinin yerləşdirilməsi
sərginin proqramlarında
sərginin rəsmi internet saytında
“Sərgi Xəbərləri” qəzetinin bir buraxılışının ön cildində
“Sərgi Xəbərləri” qəzetinin bir buraxılışının hər səhifəsində
açılış mərasimində banner
qeydiyyat masası arxasında banner
mətbuat konfransının prezidiumu arxasında banner
sərgi ərazisində posterlər
sərgi kataloqunun “Təşəkkürlər” səhifəsində
sərginin bələdçisində
stendi işarə etməklə sərgi planında

• Sponsora təqdim olunan əlavə imkanlar
Kataloqda tam səhifəlik rəngli reklam
Sərgi ərazisində yüksək rezolüsiyalı ekranlarda reklam çarxının yerləşdirilməsi (15 saniyədək)
Sərgi kataloqunda şirkət haqqında məlumat (100 sözə qədər) və loqo

€ 5000

Bu qiymətə ƏDV daxil deyil
ƏDV hesab-fakturaya daxil ediləcək

Ödəniş Forması

Məbləğin 100%-i müqavilə imzalandıqdan sonra 14 gün ərzində ödənilməlidir. Müqavilənin imzalanması üçün son tarix: 25 iyun 2020 il. Məbləğ
100% ödənildikdən sonra sponsorluq qüvvəyə minir. Burada imza edərək, biz ADEX 2020 SƏRGİSİNƏ SPONSORLUQ edəcəyimizi təsdiq
edirik. Bu müqavilənin icra edilməsi və "CEO" MMC tərəfindən qəbul edilməsi imza edən tərəfin bu müqavilə ilə bağlı ödənişin həyata keçirəcəyinin
son sübutudur. Bu müqavilə şirkət tərəfindən ləğv edilə bilməz.

Adı__________________________________İmza/Möhür_________________________ Tarix ___________________________
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