
 های برگزاریهزینهگزارش 

 طراحم_من# ندومین همایش کمپی
 های برج میالد تهراندر مرکز همایش 30/21/2031به تاریخ 

رد ارش عملکداند گزکننده این همایش خود را موظف میتیم برگزار ،«من طراحم» های کمپینبا توجه به غیرانتفاعی بودن فعالیت

)با حضور اعضای  این گزارش قبل از این نیز در جلسه ستاد اجرایی همایش اگرچهمالی این همایش را برای اعضای خود اعالم نماید. 

  نیز منتشر نماییم: مخاطبان دانستیم آن را برای عموم اما مفیدارائه شده بود،  داوطلب(

 

 ردیف دبیرخانه و همایش هاشرح هزینه )ریال( مبلغ

 2 همایش( اجرایی )دبیر فتحی علیرضا حقوق آقای 11.333.333

 1 (های تلگرامیدر روزنامه، کانال رپرتاژ آگهی) ایتبلیغات رسانه 8.333.333

 0 آویزه گردن( به همراو... پرینت، پاپ آپ استند، پوستر،های چاپ )هزینه 03.433.333

 3 اجرایی  مورد نیاز تیمسیم و اقالم هزینه اجاره بی 3.033.333

 1 پیشکسوتان و مسابقه(برای ) سکه و هدیه 03.383.333

 0 های مربوط به پیک و آژانسهزینه 0.041.333

 4 و خانه شهریاران جوان میالد تقدیر از مسئولین برج 3.813.333

 8 )روز برگزاری و روز قبل( سخنرانانو  های جاری پذیرایی هیات اجراییهزینه 3.013.333

 3 )عودت ثبت نام( کنسلی بلیت 3.133.333

 23 2 هزینه اجاره دوربین و تجهیزات فیلمبرداری و ایاب و ذهاب عوامل 24.333.333

 22 های تبلیغاتیو متریال هاطراحی پوستر ،رویداد وبسایتطراحی و توسعه  هایهزینه 34.333.333

 21 جهت پیشکسوتان VIPهای جانبی هزینه سالن همایش به همراه استفاده از سالن 143.333.333

  جموعم ...9..67399

 

 ردیف (بلیت و اسپانسرینگ) هاشرح درآمدها و ورودی )ریال( مبلغ

 2 درصد حق استفاده از سرویس ایوند 3پس از کسر  مجموع فروش بلیط 211.213.333

 1 بروشور در پک تبلیغاتی  قرار دادناسپانسر نقدی جهت  23.333.333

 0 1( 21)ردیف  تهاتر هزینه سالن با مجموعه خانه شهریاران جوان 143.333.333

  مجموع .630995.9.3

 

                                                             
راز با توجه به منفی بودن ت تامین گردیده وجناب آقای سعید مقدم هزینه این بخش توسط یکی از اعضای داوطلب و سرپرست تیم تهیه ویدئوی همایش  1 

 های همایش امسال تامین گردد.از ورودیقرار است  ،سال گذشته های همایشهزینه

عالوه بر درج لوگو و عنوان متعهد گردیده در ازای پرداخت هزینه سالن توسط مجموعه خانه شهریاران جوان  ی منعقد شدهنامهشرکت اسپیرال طبق تفاهم 2 
 برای آن مجموعه طراحی و اجرا نماید. خبریت و یک وبساییک اپلیکیشن  ،عنوان این مجموعه به عنوان برگزار کننده


