اطالعات جانمایی تبلیغات در کتاب نمایشگاه بین المللی اِکفا

ویژه یک  -ویژه دو

این آگهی به عنوان یک آگهی بسیار ویژه مطرح می باشد و ویژه شرکت های معتبری است که حضورشان در کتاب
نمایشگاه الزامی و یا بهتر بگوییم همیشگی است.
توانایی ها ،قدرت ،سابقه و اعتبار این شرکت ها آنقدر ارزش و جایگاه دارد که در کتاب نمایشگاه در بهترین فرصت
های آگهی حضور داشته باشند.
تجربه صنعت نمایشگاهی در دنیا ثابت کرده است وجود لوگو و نام و نشان تجاری شرکت در رو و پشت جلد نشانه
تمام عیاری از قدرت و اعتبار شرکت آگهی دهنده است.
در کتاب نمایشگاه بین المللی اِکفا – تجهیزات پزشکی  ،آزمایشگاهی و داروسازی  ۴ -فرصت مساوی در کتاب برای
این آگهی ویژه طراحی شده است که  ۲فرصت در اختیار شرکت های ایرانی و  ۲فرصت در اختیار شرکت های خارجی
قرار داده شده است.
بر این اساس هر شرکت این فرصت را خواهد داشت که لوگوی شرکت خود را در ابعاد  ۲*۲سانتی متر روی جلد برای
شرکت های ایرانی و پشت جلد برای شرکت های خارجی چاپ کند و بیش از پیش قدرتمند ظاهر شود .در کنار این
حضور موفق ،به هر شرکت در ابعاد  ۱۱/۵*۲سانتی متر از باالی صفحه و یا پاورقی (پایین صفحه) اختصاص داده شده
که بیشتر به معرفی خود بپردازند.

داخل روی جلد

به هر ترتیب جلد یک کتاب نمایشگاهی و همه اجزاء آن جزو مهمترین فرصت های آگهی برای شرکت های صنعت
مربوط به نمایشگاه برگزار شده است.
همین که از خیره گی روی جلد و خودنمایی لوگوها دل بکنید و با شوق و اشتیاق بخواهید از محتویات کتاب مطلع
شوید و ورق بزنید  ،اولین صفحه ای که دیده می شود در واقع صفحه داخلی جلد است.
این فرصت در بخش فارسی و انگلیسی کتاب از سمت راست و چپ در واقع یکسان است و به همین دلیل فرصت های
مشابه در یک بخش توضیح داده شده اند.
با قدرت می توان گفت که آگهی داخل رو و یا پشت جلد در واقع نوعی مکمل روی جلد است چون که جزو اجزاء جلد
محسوب می شود و در رقابت کسب فضای آگهی دلخواه ،شرکت هایی با بنیه اجرایی و مالی قوی که نتوانسته اند
آگهی ویژه لوگوی رو و پشت جلد به همراه سر صفحه و پاورقی را داشته باشند نباید نگران باشند ،برای داشتن یک
آگهی تمام صفحه با متریال و جزئیاتی که در بخش جلد کتاب اشاره شده است بسیار گیرا و تاثیر گذار بوده و بدانند
که همان اثر تبلیغاتی مورد نظر را در کتاب خواهند گذاشت و جایگاه مد نظرشان حفظ خواهد شد .فرصت این آگهی
ممتاز را واقعا نباید از دست داد!

پشت جلد

با توجه به دو زبانه بودن کتاب  ،پشت جلد همان حکم روی جلد را برای شرکت های خارجی خواهد داشت و شرکت
های متمایل که قطعا با فرصت های سرمایه گذاری در پزشکی و صنایع مرتبت ایران آشنا هستند و در مورد آن
بررسی و تحقیق کرده اند ،فرصت حضور در این آگهی ویژه و متمایز را از دست نخواهند داد.

سابقه کتاب ها در سال های گذشته نمایشگاه هها نشان می دهد که تقریبا هیچ شرکت خارجی در آگهی های ویژه
کتاب حضور نداشته و آگهی در پشت جلد ،یک فرصت صرفاً تبلیغاتی محسوب نمی شود بلکه یک فرصت مناسب
خواهد بود .

صفحات آگهی تا شده وسط کتاب

این آگهی بسیار خاص ،منحصر به فرد و اولین باردر کتاب های نمایشگاهی است که دقیقا در وسط کتاب تعبیه و
طراحی شده در دو تای موازی به طرف یکدیگر به صورتیکه فرم تا شده از طرف چپ و راست قابل باز شدن باشند
خواهد بود.

اگر بگوییم که این آگهی دروازه ای برای ورود به اطالعات کتاب است پر بیراه نگفته ایم .ویژگی های ظاهری و البته
بصری این اگهی به حدی است که هر بیننده ای را خیره می کند و هر ذهن کنجکاوی را تحریک می کند تا از
محتویات آن مطلع شود.
این فرصت فقط یک بار در کتاب وجود خواهد داشت و دارنده آن بدون شک بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بندیل دور کتاب

این نوار کاغذی (ویا پارچه ای)که در وسط روی جلد کشیده می شود در واقع یک روش آگهی خاص است که تاکنون
در کتاب نمایشگاه سابقه نداشته است .ما به روش های متفاوت سعی کرده ایم فرصت هایی را خلق کنیم که سلیقه ها
و بودجه های متفاوتی را پوشش داده و پاسخ گو باشد.
بندیل در پس زمینه خود طراحی ایرانی خواهد داشت و آگهی شرکت ایرانی و یا خارجی روی دو طرف آن نقش
خواهد بست .هرکسی که بخواهد از محتویات کتاب استفاده کند در واقع باید از ابتدا بندیل را ببیند و سپس به کتاب
دسترسی پیدا کند.
این فرصت بسیار گیرا و خاص بوده و متریال استفاده شده در آن باعث خواهد شد که خریدار و یا استفاده کننده از
کتاب به هیچ وجه آن را دور نیاندازد و همواره نگهداری کند

جعبه کاور

داشتن کاور در واقع برای ماندگاری کتاب بسیار مهم و موثر است و در واقع یک ویترین تمام عیار برای گوهری است
که آن را در برگرفته .با توجه به استانداردهای رعایت شده در کتاب امسال الزم بود که محافظت از یک کتاب ماندگار
در دستور کار قرار گیرد و از این رو این فرصت ایجاد شد.
تردیدی نیست که آگهی روی جعبه کاور به اندازه آگهی های روی جلد و یا پشت آن می تواند موثر باشد و به همان
اندازه دیده خواهد شد.

صفحات مقدماتی داخلی

پس از گشودن کتاب  ،اولین صفحات آگهی در همه کتابهای نمایشگاهی جایگاه ویژه ای دارند وبسیار مورد توجه قرار
می گیرند .در کتاب نمایشگاه بین المللی اِکفا ،صفحات مقدماتی در دو بخش مجزا قرار گرفته اند :یک بخش شامل ۱۵
صفحه اول قبل از فهرست هاست که بسیار ویژه و خاص می باشد و بخش دوم بین صفحات سایر فهرست ها تقسیم
می شوند.
ویژگی صفحات داخلی این است که در بین صفحات اطالعات اصلی گنجانده خواهد شد و استفاده کنندگان ازکتاب
حتما برای تورق بخش فهرست مورد نظر خود آگهی ها را هم مشاهده می نمایند.

از این عادت و کنجکاوی مشارکت کنندگان ،غرفه داران و بازدید کنندگان حرفه ایی نمایشگاه بین المللی اِکفا هم
فارغ نشویم که همه ساله آگهی ها را به طور دقیق مرور می کنند تا وضعیت خود و رقبا و شرکتهای فعال در این
صنعت را بسنجند.
سرعت عمل شرکتهای متقاضی در تعیین و رزرو جای آگهی خود در این بخش حائز اهمیت است و امیدواریم که
شرکت های آگهی دهنده با محدودیت زمانی مجری کتاب هم راستا شده و آگهی های صفحات داخلی خود را یا در ۱۵
صفحه اول و یادر صفحات شانزدهم به بعد با سرعت بیشتری انتخاب و قطعی نمایند.

نشان وسط کتاب

نشانگر در واقع و به لحاظ تعریف استاندارد نخ و یا نوار الی کتاب است برای نشان کردن حد خوانده شده که معموالدر
کتابهای نمایشگاهی تک فهرست فقط یک نشانگر وجود دارد .کتاب نمایشگاه بین المللی اِکفا حداقل دارای ۳
فهرست مجزا می باشد و ما برای سهولت استفاده و بهره گیری مناسب از فهرست ها و سایر صفحات در این کتاب ۴
فرصت نشانگر را تعبیه کرده ایم که خواننده کتاب در آن واحد بتواند از همه فهرست ها و بخش های مد نظر دیگر
استفاده کند.
مهم بودن فرصت آگهی در روی نشانگر ،تعدد استفاده از آن توسط خوانندگان کتاب است .بدون شک می توان با
قدرت گفت که به لحاظ تعدادی بیش از هر قسمت دیگر کتاب دیده می شوند ودر معرض توجه قرار دارند.

آگهی نشانگر را از دست ندهید .

صفحات ویژه جدا کننده

کتاب نمایشگاه بین المللی اِکفا در واقع به  ۶بخش اصلی تقسیم شده است و در هر بخش با یک صفحه ضخیم که به
نوعی در هنگام تورق کتاب ایستایی ایجاد می کند جدا شده و به لحاظ بصری هم به طور کامل از پهلو خودنمایی می
کند .قطر صفحات ویژه جدا کننده در حجم کلی کتاب هم با چشم به طور واضح قابل دیدن است و کنجکاوی خاصی
برای بیننده بوجود خواهد آورد که این آگهی را چه شرکتی در اختیار دارد؟
تیم طراح کتاب سعی کرده است که نحوه تقسیم بندی کتاب به نحوی باشد که صفحات ویژه خود به تنهایی جزو
صفحات استراتژیک کتاب قرار گیرند.

تمام صفحه

آنچنان که نمایشگاه محلی است برای حضور همه شرکتها و انسانها از همه جای دنیا و با هر امکان و توانایی در کتاب
نمایشگاه نیز می بایست فرصتی ایجاد می کردیم که شرکتهای متوسط و کوچک هم قدرت ابراز تواناییهای خود را
داشته باشند .از این رو صفحات معمولی طراحی شده که به عنوان یک فرصت آگهی با قیمت پایین تر در اختیار
شر کتها قرار گیرد با این ویژگی که مجری کتاب این اختیار را دارد که محل قرار گرفتن آگهی را خود انتخاب نماید.

DVD

دسترسی به اطالعات دیجیتال کتاب نمایشگاه جهت سهولت استفاده و بهره برداری های عملیاتی که جهت ا مور
بازرگانی و یا تبلیغاتی است ،این نیاز را بوجود می آورد که شرکتها بتوانند دسترس ی آسان و مبتنی بر خالصه بندی ،
دسته بندی و گزارشگری از این اطالعات داشته باشند .فضای داخلی و خارجی پک دی وی دی و همینطور فضای
دیجیتال محتوای آن یک فضای بسیار مناسب است برای تبلیغ شرکت هایی که همواره می خواهند در روی کامپیوتر
استفاده کنندگان دیده شوند و با هر کلیک نوعی از تبلیغات خودشان را به نمایش بگذارند.
این امکان هم اکنون در اختیار شماست .

فلش کارت ویزیت

برای شرکت هایی که به تبلیغات و آگهی های دیجیتال اهمیت بیشتری می دهند و به دلیل مدیاهای با سایز بزرگتر
نیاز به فضای بیشتری برای تبلیغ دارند ،این امکان فراهم شده است که در کنار نرم افزار اطالعات کتاب نمایشگاه
بتوانند نرم افزار ،فیلم و سایر مدیاهای تبلیغاتی خود را به مخاطبان اراده دهند این فرصت با توجه به نوع کاربرد آن،
فقط برای شرکتهایی است که تمایل دارند تبلیغات و اطالعات خود را به دست تمامی غرفه داران نمایشگاه بین المللی
اِکفا برسانند.
برای در اختیار گرفتن و بهره مندی از این فرصت با ما تماس بگیرید.

پک تبلیغاتی کاغذی

براساس برنامه ریزی انجام شده عالوه بر اینکه یک نسخه از کتاب و دی وی دی بطور ویژه به تمام شرکت کنندگان در
نمایشگاه بین المللی اِکفا تحویل خواهد شد ،این امکان وجود دارد که بازدید کنندگان از این نمایشگاه از سراسر دنیا
و هر کسی که به هر دلیلی به این کتاب نیاز دارد آن را حضورا در نمایشگاه و یا به صورت آنالین از روی وبسایت
خریداری نماید .بسته کتاب و دی وی دی در یک پک کاغذی تبلیغاتی که یک روی آن به طور کامل به شرکت آگهی
دهنده اختصاص دارد به مشتری تحویل و یا برای وی ارسال خواهد شد.
 ۵۰۰۰عدد کیسه تبلیغاتی در واقع  ۵۰۰۰بیلبورد متحرک می باشد که در جای جای نمایشگاه ،تهران ،ایران و یا ختی
جهان به نمایش در خواهد آمد و به عنوان یک کیسه بارها مورد استفاده قرار می گیرد.
با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست این کیسه از جنس کاغذ قابل بازیافت انتخاب شده است.

