تعرفه خدمات مرکز همایشهای بین المللی رازی سال 1396
لیست امكانات

ردیف

تعرفه سال  96به ریال

1

سالن اصلی ( یک روز ) گروههای پزشكی

110/000/000

2

سالن اصلی ( یک روز ) گروههای غيرپزشكی

145/000/000

3

برگزاری همایش در ساعات غير اداری و ایام تعطيل در سالن اصلی گروههای غير پزشكی

150/000/000

4

سالن  300نفره ( یک روز ) گروههای پزشكی

40/000/000

5

سالن  300نفره ( یک روز ) گروههای غيرپزشكی

52/000/000

6

سالن کارگاهی  100نفره ( یک روز )

24/000/000

7

سالن کارگاهی  70نفره ( یک روز )

18/000/000

8

پذیرایی با ظرفيت  1000نفرروزانه سالن)بدون ميز و صندلی(

52/000/000

9

فضای البی یا سالن پذیرایی برای هر کدام از سالنهای  300نفره (روزانه)

17/000/000

10

فضای البی جهت پذیرایی هر کدام از سالنهای کارگاهی (روزانه)

5/000/000

11
12

فضای نمایشگاهی بدون غرفه بندی (در طول مدت برگزاری هر برنامه در ازای هر مترمربع
آماده سازی مرکز به ازاء هر روز قبل از برنامه

1/200/000
63/000/000

13

آماده سازی سالن  300نفره به ازاء هر روزقبل از روز برنامه

10/000/000

14

سالن  VIPروزانه

19/000/000

15

پذیرایی ميهمانان ویژه در فضای سبز جنب سالن پذیرایی(یک روز)

8/600/000

16

سيستم ترجمه همزمان روزانه جهت سالن  1000نفره

8/500/000

17

خط تلفن روزانه (به ازاء هر خط)

18

پارکينگ روزانه (با ظرفيت  200خودرو)

12/500/000

19

اینترنت وایرلس روزانه

10/000/000

20

بیسيم هر دستگاه روزانه

21

نمایش خودرو یا وسایل مشابه در فضای بيرون سالن به ازاء هر خودرو یا وسيله مشابه در طول برگزاری

22

خدمات و سرویس های فنی در ساعات و ایام اداری

23

خدمات و سرویس های فنی در ایام تعطيل و پنجشنبه

850/000

600/000
11/000/000
ده در صد هزینه های کل
برنامه
بيست درصدهزینه های
کل برنامه

24

هزینه خدمات و سرویسهای فنی در صورت برگزاری بخشی از برنامه در روزها و ساعات اداری و بخشی در
روزهای تعطيل و ساعات غيراداری

پانزده درصد هزینه های کل
برنامه

توجه:
هزینه های اعالم شده برای هر روز مربوط به ساعت  8الی  18می باشد و ساعت  18الی  20به ازاء هر ساعت %10
به مبلغ کل هزینه افزوده و از ساعت  20به بعد یک روز کامل محاسبه می گردد.

