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 " تعاون نامدارهای " مشاهیر و چهرهکتاب   جلد دوم حمایت از انتشار
 

دانشگاه  اسالمی، شورای مجلس نمایندگان ، ها سازمان ، ها وزارتخانه برای رایگان بصورت و توزیع کشور سراسر در و چاپ رنگی بصورت کتاب

و اتحادیه ها  ها تعاونی مدیران و دولتی مقامات عالیرتبه حضور با مراسمی طی شود. کتاب می ارسال....  و تعاونی و خصوصی های شرکت ها،

)شهری ،  ها و اتحادیه ها تعاونیمشمولین این طرح مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و بازرسان . شد خواهد و توزیع رو نمایی تهران در

)اعم از  و ... تعاون روستایی ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمانو مدیران و کارشناسان ارشد ستادی و استانی وزارت تعاونعشایری(  روستایی و

 شاغل و بازنشسته( می باشد.

 

 همت عالی طرح 

 (هزار تومان 350حداقل )  

 طرح اشخاص حقوقی 

 (میلیون تومان 5/1) 

   به عنوان حامی بخش تعاون تقدیر لوح اعطای   اعطای لوح سپاس به پاس تالش برای توسعه تعاون 

 هایچهره و مشاهیر در کتابزندگینامه و عکس چاپ 
 تعاون نامدار

   حامی عنوان هو وبسایت بدرج نام و لوگوی شرکت در کتاب   

  وبسایت درو عکس  نامهیگزنددرج 
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  و دو زبانه برای یکی از مدیران  عضویت کارت  اعطای
 شکلتبه  خانه تعاونگرانگواهی عضویت رایگان یکساله 

  

 خانهعضویت  و مشاهیر دو زبانه شناسائی کارت اعطای
 تعاونگران

  نامدار هایچهره و مشاهیر کتابجلد  سه  رایگان اعطای 
 تعاون

  

 نامدار هایچهره و مشاهیر کتاب جلد یک  رایگان یاعطا
 تعاون

   سایت وب دریک نفر از مدیران و عکس  نامهیگزنددرج 
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 شرکت به تقدیمی پکیج در حامی هدایای و بروشور قراردادن   ای دوره های نشست در حضور جهت دعوت
 کنندگان در مراسم

  

 به تعاون ای منطقه و المللی بین های سازمان به معرفی
  تعاونی امور متخصص و صاحبنظر عنوان

  تبلیغاتی اقالم در حامی لوگوی درج   

 و شرکتها و دولتی سازمان ها، وزارتخانه به معرفی
 بهملی و استانی  تعاون های اتاق و تعاونی های اتحادیه
 تعاون امور متخصص و صاحبنظر عنوان

  در پایگاه خبری  شرکت خدمات و محصوالت شرکت، معرفی
 تعاون و کار ایران)توکا نیوز(

  

 و نخبگان شورای ، تخصصی های کمیسیون در عضویت
 ملی یا استانی تعاونی بخش توسعه عالی مجمع

  در  میز روی بر مالی حامی شرکت کوچک پرچم قراردادن
 همایش

  

 و نقدی خرید در( درصدی 30 الی 5)  تخفیف دریافت
 استفاده و ها فروشگاه و ها شرکت از اقساطی خرید امکان

 طرف رفاهی و خدماتی مراکز و ها هتل ها، کلینیک از
 خانه عضویت و مشاهیر شناسایی کارت ارایه با قرارداد،

 تعاونگران

  فیلم و عکس ارائه DVD مراسم   

-   سن پرده روی بر شرکت لوگوی درج   

-   سن پیشانی روی در حامی لوگوی درج   

   ییحضور سه نفر در مراسم رونما یدعوت افتخاری برا - -

   ) مذاکره شود( مراسم در حامی تیزر یا فیلم پخش - -

 امکان و نقدی خرید در( درصدی 30 الی 5)  تخفیف دریافت - -
 از استفاده و ها فروشگاه و ها شرکت از اقساطی خرید

 قرارداد، طرف رفاهی و خدماتی مراکز و ها هتل ها، کلینیک
 تعاونگران خانه عضویت و مشاهیر شناسایی کارت ارایه با
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