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 ترکیه، استانبول ونقل حملالمللی لجستیک و نمایشگاه بین نامه ویژه

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 7231 آبان 32تا  32: زمان برگزاری

 ترکیه، استانبول تجارت جهانی: مرکز محل برگزاری

 المللی لجستیک مونیخ آلمانبا همکاری نمایشگاه بین

 

-، حملریلی، دریایی ای،جادهونقل هوایی، ، حملالمللیونقل بینهای حملشامل بخش استانبولنمایشگاه لجستیک 

تجهیزات و خدمات صنعت لجستیک و زنجیره تامین، ونقل،  های حمل سیستم، خدمات لجستیکونقل چندوجهی، 

 است. ونقلیافزارهای لجستیکی و حملهای فناوری اطالعات و نرمسیستم

 کند؟را برای شما متفاوت می استانبولونقل و لجستیک چه چیزی نمایشگاه حمل

  استاین نمایشگاه تجاری پیشرو در زمینه لجستیک حمل و نقل در منطقه اوراسیا 

 پلت فرم حرفه ای جهت ارایه راه حل های لجستیکی با نگاه نو و خالقانه 
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  مرکز اتصال تصمیم گیرندگان لجستیک و مدیریت زنجیره تامین از اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه و خاور دور

 رک المنافعو کشورهای مستقل مشت

 به روز رسانی معلومات و تخصصی منحصر به فرد مطابق با آخرین تحوالت بازار در یک منطقه بسیار پویا 

 منبع و مرجعی برای فرصتهای جدید کسب و کار، همکاری های بین المللی و پروژه های مشترک 

  کشور جهان  01بازدیدکننده متخصص از  00711حضور 

  کشور  42شرکت بین المللی از 001مشارکت 

  صنعت لجستیک اوراسیابزرگان مکانی جهت گردهمایی 

 های اصلی نمایشگاهبخش

 ونقل هوشمند(، لجستیک، تجارت الکترونیکهای حملماتیک )سیستمتله 

 بندی های مدیریت انبار و بستهکارخانه، سیستملجستیک درون 

 ونقلهای حملسیستم 

 ونقلک و حملخدمات لجستی 

 نامه مجله لجستیک و زنجیره تامین؟ چرا سفارش آگهی در ویژه

 تخصصی لجستیک تنها مجله شرکت کننده از طرف ایران در این نمایشگاه خواهد بود.-ماهنامه علمی 

 ای نمایشگاه است و در نمایشگاه غرفه خواهد داشت. ماهنامه حامی رسانه 

 داران توزیع خواهد  به صورت رایگان بین کاربران و بازدیدکنندگان و غرفهنامه به زبان انگلیسی بوده و  ویژه

 هزار کاربر خواهد رسید.01شد و عالوه بر این به صورت دیجیتال به دست بیش از 

 :ونقل استانبول حمل و لجستیک المللیبین ای در سایت رسمی نمایشگاهرسانه همکاران لینک

ortaklari-http://www.logitrans.com.tr/basin    
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 نیبزرگتر ایرانی در ایرسانه یحامتنها  عنوان به نیتام رهیزنج و کیلجست ماهنامه

( معرفی شده و به نمایندگی استانبول ترکیه) اوراسیا کیلجست یتخصص شگاهینما

 خواهد یافت. حضورایران ونقلی  وکارهای لجستیکی و حمل فعاالن و کسباز 

 یمعرفهدف  با را اینامهژهیوتا  دارد نظر درلجستیک و زنجیره تامین  ، ماهنامهمنظور به همین

وده و نم میتنظبه زبان انگلیسی  یرانیا هایشرکت هاییتوانمند و رانیا یکیلجست هایفرصت

 داران عرضه نماید.  به عموم بازدیدکنندگان و غرفه استانبولآن را در نمایشگاه 

نامه،  این ویژهدر این رویداد مهم،  اوراسیابا توجه به حضور بزرگترین بازیگران لجستیک 

به باشد تا  برای بازیگران حوزه لجستیک و زنجیره تامین کشورمان می ارزشمندفرصتی 

خود را به مشتریان و همکاران بالقوه خارجی و های  ها و قابلیت موثرترین شکل، توانمندی

 خود بنمایانند. المللی بین

در ویژه  سفارش آگهینام و نسبت به ثبت 7231 مهرماه پایانتا حداکثر  توانند متقاضیان می

 53113672، فکس: (137) 34632763)تلفن: لجستیک و زنجیره تامین  مجله دفتربا نامه 

 .هماهنگ کنند (33735173611موبایل:  ،Logiscm.ir@gmail.com، ایمیل: (137)
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 «لجستیک و زنجیره تامین» نحوه سفارش چاپ آگهي در ماهنامه

جام  حساب به شماره ویژه نامه )صفحه پیوست(نامه براساس جدول نرخسفارش آگهی  هزینه (7

بانک ملت )شعبه دانشگاه شریف، کد  5712-3929-3378-6104یا شماره کارت  5705353380

 (مجله( به نام مجتبی سلیمانی سدهی )مدیرمسئول 41273

 در که تصویری و متن) آگهی اصلی فایل همراه به را پرداخت رسید تصویر است الزم دهنده سفارش (3

( یا Logiscm.news@gmail.com) مجلهرا به ایمیل  آگهی چاپ سفارش فرم و( شود می چاپ نامه ویژه

یا شماره فکس و ( Logiscm.ir@gmail.com) اندیشکده لجستیک و زنجیره تامینایمیل 

 .ارسال نمایند 53113672

( 137) 34632763 شماره به مجله دفتر باتوانید  درصورت نیاز به هرگونه هماهنگی بیشتر می (2

 .نمایید مکاتبه ماهنامه ایمیل با یا گرفته تماس

 

 تاریخ/مهر/امضای مسئول پاسخگو

  

 هستند نياز به تكميل جدول زير ندارند( مجله)اشخاصي كه داراي كد اشتراك دهنده آگهی  مشخصات سفارش

 کد اشتراك: ..............

 کد ملی/شناسه ملی: نام فرد/شرکت: 

 سال تولد/سال تاسیس: مدرك و رشته تحصیلی/زمینه فعالیت:

 مدیرعامل: محل کار/مسئول پاسخگو:

 موبایل مسئول پاسخگو: سمت مسئول پاسخگو: 

 شماره تماس ثابت: پست الكترونیک:

، خیابان  .................، شهر  .............نشانی: کشور ........، استان/ایالت 

  ............................................. (الزامی)دپستیک ...................................................................................................
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 « لجستیک و زنجیره تامین» ویژه نامه مجلهسفارش آگهي در  های تعرفه

 خدمات تبلیغی
متن 

 آگهی

 برنزی بسته ای نقره بسته طالیی بسته الماس بسته

 پشت جلد
 دو صفحه بعد از جلد

 دو صفحه قبل از پشت جلد

 انتهای یا ابتدا از 01 تا 2 صفحات

 مجله )کاغذ ویژه(

صفحات داخلی )کاغذ 

 معمولی(

 معمولی ویژه معمولی ویژه معمولی ویژه معمولی ویژه

 یک صفحه یک صفحه یک صفحه یک صفحه یک صفحه یک صفحه یک صفحه یک صفحه انگلیسی (A4 قطع)در ویژه نامه  آگهی درج

 ندارد ماه یک ندارد ماه یک ندارد ماه یک ندارد ماه دو فارسی تامین زنجیره و لجستیک خبری پایگاه در آگهی درج

 یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت فارسی لجستیک  مجله تلگرام کانال در آگهی درج

 لجستیكی خبرهای سرخط نامه هفته در آگهی درج

 شود( عضو ایمیل می 0088)به صورت رایگان برای بیش از 
 یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت فارسی

    ایرانی مخاطبان به ایمیل شبكه طریق آگهی از ارسال

 (عضو مرتبط و فعال 0088 در حال حاضر بیش از)
 ندارد سه نوبت ندارد سه نوبت ندارد سه نوبت ندارد سه نوبت فارسی

 خارجی مخاطبان به ایمیل شبكه طریق آگهی از ارسال

 (عضو مرتبط و فعال 0888 در حال حاضر بیش از)
 یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت یک نوبت سه نوبت انگلیسی

 01 01 01 01 01 01 01 011  )میلیون ریال( تعرفه

 وجود دارد.*  امکان سفارش آگهی نیم صفحه برای بسته برنزی 

 *  امکان رپرتاژ آگهی در صفحات داخلی با نرخ بسته برنزی ویژه وجود دارد.

 د شد.نخواه مند بهره درصدی 00تخفیف از  نام کنندثبت 0037اول مهرماه و کسانی که تا قبل از  و زنجیره تامین ماهنامه لجستیکمشترکین * 
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