
 
 

 
 

 برگزاری مالی گزارش 

 طراحم_من#چهارمین همایش کمپین 

 پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماریدر  10/12/1397 به تاریخ

گزارش  داندیخود را موظف م شیهما نیبرگزارکننده ا می، ت«من طراحم» نیکمپ یهاتیبودن فعال یرانتفاعیبا توجه به غ

 . دیم نماالعخود ا و مخاطبان اعضا بهرا  شیهما نیا یعملکرد مال

 

 ردیف هاشرح هزینه )تومان( مبلغ

  .1 ی()تشریفات مهدهای پذیرایی میز و صندلیتشریفات و و  هاراهزینه ن 9.300.000

  .2 هزینه دو میان وعده )بامارو( 5.000.000

  .3 هاکیفهزینه  4.700.000

  .4 (مهمان نوصبحانه )هزینه  1.150.000

  .5 تاالر فرهنگ و هنراجاره  5.500.000

  .6 و...( نصب بنر، پرینت تاکسی، ،پیک) هزینه جاری دبیرخانه 2.000.000

  .7 سیمهزینه آفیش بی 240.000

  .8 زنجبیلی کلوچههزینه  350.000

  .9 تقویت کننده آنتن موبایل 750.000

  .10 (طراح گرافیک مستقر در دبیرخانه) حقوق سرکار خانم شریعتی 1.500.000

  .11 مرجوعیبلیت  608.000

  .12 هزینه ماگ 3.627.000

  .13 (ویژه کمپین )با تخفیف تکنوگرام ایتیم رسانه 1.000.000

  .14 آفرنگ( تبلیغاتی )چاپ کهن و کانون هزینه چاپ و استند و اقالم تبلیغاتی 7.800.000

  .15 )دارکتن( هزینه فیلمبرداری، عکاسی و تولید کلیپ سخنرانان و پشت صحنه 10.000.000

 1جموعم 53.525.000

 

                                                            
 محاسبه نشده است.اسپیرال به عنوان برگزار کننده  مرکز طراحی نه های نیروی انسانی و مدیریتییده و هزیمستقیم منظور گرددر این جدول صرفا هزینه های  1

 انجام شده است. اجرایی به صورت داوطلبانههمچنین بخشی از فعالیت های طراحی و مدیریت شبکه های اجتماعی توسط تیم 



 
 

 
 

 ی نقدی و اعتباریدرآمدها

 ردیف شرح درآمدها مبلغ)تومان(

  .1 فروش بلیت پس از کسر کارمزد بستر ایوند 26.462.650

  .2 فروش بلیت بصورت واریز نقدی 280.000

  .3 بابت اسپانسری paypingدریافتی از  7.000.000

  .4 بابت اسپانسری Rtlthemeدریافتی از  2.000.000

  .5 دریافتی از فونت ایران بابت اسپانسری 2.000.000

  .6 دریافتی از اتباکس بابت اسپانسری 4.200.000

  .7 (فیلمبرداری. عکاسی، تولید کلیپ)بابت دارکتن  شرکت حمایت اعتباری 10.000.000

  .8 (محیطی اقالم تبلیغاتبخشی از بابت چاپ )کهن  چاپ حمایت اعتباری 5.000.000

  .9 (اقالم تبلیغاتی بخشی از بابت تامین)آفرنگ  کانون تبلیغاتی حمایت اعتباری 2.800.000

 مجموع 59.742.650

 

 های غیرنقدی:حمایتسایر 

 شک در ارتقای کیفیت رویداد بسیار موثر بوده است:که بیانجام شده  حامیانهای زیر نیز به صورت غیرنقدی توسط حمایت

  یکتانتتبلیغات اینترنتی شرکت 

 کنندگان از سوی نشر رسماهدای کتاب به تمام شرکت 

 نگارت پوشش زنده از شرکت لحظهخدما 

 های کمپین از چاپچیچاپ پیکسل 

 اهدای نشریه آنگاه بابت هدیه 

  نگاه )وبدیتا(تأمین هاست وبسایت کمپین توسط شرکت فناوری اطالعات 

 راز مالیت

 دن درآمد این رویداتوما 6.217.650مبلغ ت بوده و در مجموع با توجه به جداول فوق، تراز مالی چهارمین همایش کمپین من طراحم مثب

این مبلغ بابت جبران بخشی از ، های پیشتومان( و سال 7.195.000لغ )مب سومسال همایش نفی بودن تراز مالی با توجه به مبوده است. 

امید آنکه با استمرار تراز مالی مثبت رویدادهای کمپین، بتوانیم موفق به  این رویدادها به مرکز طراحی اسپیرال بازگردانده شد.های هزینه

 نهاد مستقل شویم.تشکیل دبیرخانه دائمی کمپین و نیز تأسیس یک سازمان مردم


