




 معیارها و شرایط حضور در �تاب بایسته های بازاریابی امروز

  بخیش از درآمد شر�ت شما با توجه به ابت�ار عمل و نوآوری بدست 
می آید،

        در تسهیل �سب و�ار مشار�ت دارید،
        شر�ت شما برای توسعه پایدار و ایجاد شغل تالش می �ند،

        همه در انجام مسئولیت اجتماعی شر�ت �وشا هستید،
ارزش خود  فعالیت  حوزه  و  �ار�نان  مشتریان،  برای  شر�تتان   

 آفریین می �ند،
        و �سب و�ارتان دوستدار محیط زیست است،

شما حائز معیارهای اولیه حضور در �تاب هستید و می توانید برای 
ورود به فرایند ارزیابی ثبت در �تاب اقدام �نید.

است؟ چ�ونه  �تاب  در  حضور  و  درخواست  مراحل 
وب سایت  در  شر�ت»  وضعیت  سریع  «ارزیابی  فرم  ت�میل         

imtd.ir/eomm رسمی �تاب ایران به آدرس
مثبت  پیام  دریافت  درصورت  اطالعات»  «ارسال  فرم  ت�میل            

پذیرش
EOI (اعالم تمـــــایـل به حضور) و پـــرداخت                 امضـــــای نـــامه 

فرایند هزینه های 
                    شروع فرایند ن�ارش در صورت تایید �روه �اتلر ایمپ�ت

الزم به ذ�ر است در فرایند روایت داستان موفقیت، نیازی به ذ�ر 
به  منحصر  روایت  و  ندارد  وجود  شر�ت ها  مالی  و  تجاری  اسرار 

دستاورد برجسته شر�ت ها در حوزه بازاریابی و �سب و�ار است.

سطح اول: پذیرش درج ن�ته برجسته موفقیت �وتاه از برند
خدمات : 

         درج های الیت ٣٠٠ �لمه ای
        اهدای ٢٥ بلیط حضور در اجالس جهانی بازاریابیeWMS2022 (هر�دام به ارزش ١٠٠$)

        ام�ان خرید ٥٠ بلیط نیم بها عالوه بر بلیط های اهدایی
سطح دوم: پذیرش درج داستان موفقیت استاندارد از برند

خدمات : 
         درج داستان موفقیت ١٠٠٠ �لمه ای 

        درج لو�وی �سب و�ار در:
                مراسم رونمایی از �تاب با حضور نام های برجسته بازاریابی

                نسخ چاپی و آنالین �تاب «بایسته های بازاریابی امروز» (مطابق با استانداردهای �روه �اتلر ایمپ�ت)
                تبلیغات آنالین اجالس جهانی بازاریابیeWMS2022 (اینستا�رام، لین�دین، ایمیل، وب و سایر رسانه ها)

        اهدای ٥٠ بلیط حضور در اجالس جهانی بازاریابیeWMS2022(هر�دام به ارزش ١٠٠$)
        ام�ان خرید ١٠٠ بلیط نیم بها عالوه بر بلیط های اهدایی

سطح سوم: پذیرش درج داستان موفقیت �امل از برند
خدمات : 

         درج داستان موفقیت ٢٠٠٠ �لمه ای 
برریس  جهت   eWMS2022 بازاریابی  جهانی  اجالس  در  ایران  اختصایص  پنل   در  شر�ت  بازاریابی)  مدیر  (یا  عامل  مدیر  حضور  ویژه  ام�ان   

داستان موفقیت شر�ت
        درج لو�وی �سب و�ار در:

                مراسم رونمایی از �تاب با حضور نام های برجسته بازاریابی
                نسخ چاپی و آنالین �تاب «بایسته های بازاریابی امروز» (مطابق با استانداردهای �روه �اتلر ایمپ�ت)

                تبلیغات آنالین اجالس جهانی بازاریابیeWMS2022  (اینستا�رام، لین�دین، ایمیل، وب و سایر رسانه ها)
        اهدای ١٠٠ بلیط حضور در اجالس جهانی بازاریابیeWMS2022  (هر�دام به ارزش ١٠٠$)

        ام�ان خرید ٢٠٠ بلیط نیم بها عالوه بر بلیط های اهدایی
   پذیرش برند در هر سطح، نیازمند تایید �روه �اتلر ایمپ�ت و پرداخت هزینه های فرایند از سوی برند است. جهت �سب اطالعات بیشتر 

لطفا با دبیرخانه �تاب ایران تماس ب�یرید.

بــا  مطـــــــابق  جزئــــــــــی  تغییــــــرات  است  مم�ـــــن 
برای  پذیرد.  صورت  ایمپ�ت  �اتلر  �روه  سیاستهای 

�تاب  رسمی  وبسایت  به  آپدیتها  آخـرین  از  اطالع 
ایـــــران مراجعه فرماییــــد.
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معنا در این راه �نار شماست

ا�ــــــــر 

برندها:  پذیرش  سطح بندی 






