
تعرفه خدمات سـالن همـایش و کنفرانس
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

سال ١٤٠١



توضیح:   

١- هر سانس حداکثر ٤ ساعت برنامه است.   
٢- به ازا هر ساعت اضافه برنامه در سالن همایش، ١٥٪ مبلغ قرارداد دریافت می گردد.   

٠١

)ریال(قیمت واحدشرح خدماتردیف
            35,000,000یک سانس)روزهاي عادي(سالن همایش 1
            40,000,000یک سانس)روزهاي تعطیل و جمعه(سالن همایش 2
              4,000,000ساعت اتاق کنفرانس3
                150,000کاربراینترنت پرسرعت هر کاربر 4
              2,500,000یک سانساینترنت بدون محدودیت 5
                100,000دستگاهصندلی اضافه داخل سالن  6
                  80,000دستگاهصندلی خارج از سالن   7
                200,000دستگاهمیز و رو میزي خارج از سالن 8
              2,500,000یک سانسضبط صداي مراسم 9
              1,000,000یک سانساستفاده از تجهیزات آبدارخانه 10
              1,000,000دستگاهبی سیم11
              1,000,000نفرپرسنل خدماتی 12
              1,000,000نفرپرسنل تشریفات و راهنما 13
توافقی-فیلمبرداري از مراسم 14
توافقی-عکاسی از مراسم15
توافقی-نور پردازي اختصاصی16
توافقی-نصب سیستمهاي حرفه اي صوتی و تصویري 17
توافقی-گل آرایی18
توافقی-کترینگ19

: توضیح
. ساعت برنامه است4هر سانس شامل - 1
. مبلغ قرارداد دریافت می گردد% 15به ازا هر ساعت اضافه برنامه در سالن همایش، - 2

1400تعرفه خدمات سالن همایش مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد در سال 

قیمت (تومان)واحدشرح خدمات

٤٫٥٠٠٫٠٠٠یک سانسسالن همایش (روزهای عادی)

٥٫٢٠٠٫٠٠٠یک سانسسالن همایش (روزهای تعطیل و جمعه)

١٥٠٫٠٠٠یک سانساینترنت پرسرعت 

٢٠٫٠٠٠یک دستگاه   صندلی اضافه داخل وخارج سالن

٢٠٠٫٠٠٠یک دستگاه میز و رو میزی   

٢٠٠٫٠٠٠یک سانسضبط صدای مراسم  

٣٠٠٫٠٠٠یک سانسآبدارخانه و تجهیزات جانبی

٤٠٫٠٠٠یک دستگاه ارتباط بی سیم

١٠٠٫٠٠٠هر نفرپرسنل خدمات و تشریفات

توافقی_فیلمبرداری و عکاسی از مراسم

توافقی_نورپردازی اختصاصی

توافقی-نصب سیستم های حرفه ای صوتی، تصویری و صدابرداری

توافقی-گل آرایی

توافقی-کترینگ

تعرفه سالن همایش



٠٢

پالن سالن همایش
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توضیح:   

_ هر سانس حداکثر٣ ساعت برنامه است.   

٠٣

قیمت (تومان)واحدشرح خدمات

١٫٠٠٠٫٠٠٠یک سانسسالن کنفرانس (روزهای عادی)

١٫٣٠٠٫٠٠٠یک سانسسالن کنفرانس (روزهای تعطیل و جمعه)

١٥٠٫٠٠٠یک سانس اینترنت پرسرعت 

٢٠٫٠٠٠یک دستگاه   صندلی اضافه داخل سالن کنفرانس

٢٠٠٫٠٠٠یک دستگاه میز و رومیزی پذیرایی خارج سالن

٢٠٠٫٠٠٠یک سانسضبط صدای مراسم  

٣٠٠٫٠٠٠یک سانسآبدارخانه و تجهیزات جانبی

١٠٠٫٠٠٠هر نفرپرسنل خدمات و تشریفات

توافقیفیلمبرداری و عکاسی

توافقی_کترینگ

تعرفه سالن کنفرانس
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پالن سالن کنفرانس
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برای کسب اطالعات بیشتر 

در مورد نحوه اجاره با ما تماس بگیرید:

 ٨ ٨ ٣ ٧ ١ ٠ ٩ ٦ -٧

٠ ٩ ١ ٢ ١ ١ ٢ ٣٨ ٩ ٦

شهرک غرب، فاز٢، خیابان هرمزان، 
خیـابـان پیـروزان جنـوبی، پـالک٧٤

٠٢١ -٨٨٠٨٢٢٦٦raad-charity.org


