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تـاریخ ویرایش 09/90/51 :

 -1هدف:

موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ،در راستای معرفی توانمندیهای شرکتهای دانش بنيان و حمايت از
توسعه بازار و بازاريابی محصوالت حوزه فناوری نانو ،بخشی از هزينههای طراحی و تهيه اقالم تبليغاتی شامل
کاتالوگ ،بروشور CD ،تبليغاتی ،ست اداری ،تيزر تبليغاتی و  ...را پرداخت نمايد .اين طرح شامل کليه
شرکتهای دارای تاييديه نانومقياس که دارای ويژگی تعريف شده در اين آييننامه میباشند را شامل میشود.
 -2دامنه كاربرد:
 -5-1شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاييديه نانومقياس
 -3تعاريف:

 -1-3موسسه
منظور از موسسه ،موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار (کريدور) است که با هدف کاهش زمان تجاری
سازی و افزايش نرخ موفقيت شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دانش بنيان ،شکل گرفته است.
 -2-3شرکت
شرکتهای ثبت شده که دارای تاييديه نانومقياس میباشند و متقاضی استفاده از خدمات اين آييننامه
هستند.
 -3-3اقالم تبلیغاتی
براساس اين آييننامه انواع مختلف و گوناگون اقالم تبليغاتی شرکتها مورد حمايت قرار میگيرند .از
شاخصترين و شناخته شدهترين اقالم تبليغاتی میتوان به کاتالوگها اشاره نمود .کاتالوگ کتابچهای از
اطالعات طبقه بندی شده کاال ،خدمات ،امکانات و  ...میباشد که در آن برخالف بروشور معموال از صحافیهای
سنگينتر استفاده میشود .بروشورها در مقايسه با کاتالوگ معموال ارزانتر بوده و در قطع های مختلف ،بدون
نياز به صحافیهای سنگين با فرايند صحافی ساده در تيراژ باال چاپ میشوند .وزن کاغذ میتواند به دلخواه
انتخاب شود ،اما اغلب با وزن پايين چاپ میشوند تا هم خواندن آنها سادهتر باشد هم مقرون به صرفه تمام
شوند .ستهای اداری نيز شامل کارت ويزيت ،پاکت در سايزهای متفاوت ،سربرگ ،پوشه و  ...میباشند و از
ديگر اقالم تبليغاتی چاپی ميتوان به ليبل يا برچسب محصوالت اشاره نموده که به صورت گسترده در
بستهبندیهای مختلف با کاربردهای متفاوت استفاده میشود .همچنين لوحهای فشرده ( )CDبا محتوای
معرفی شرکت به همراه محصوالت و خدمات ،برنامههای کاربردی ،نرمافزارهای مرتبط ،لينک وبسايت و نحوه
برقراری ارتباط با شرکت از جمله نمونههای ديگر اقالم تبليغاتی مورد حمايت هستند.
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دسته ديگر از اقالم تبليغاتی مورد حمايت ،تيزرهای تبليغاتی شرکتها هستند که با هدف پخش در رسانهها
و يا نمايشگاهها تهيه و تدوين میشوند و حاوی تصاويری از محصوالت ،نيروها و اغلب بخشهای مختلف
کارگاهی و اداری شرکت هستند.
 -4مفاد آيیننامه:
 -1-4نحوه حمايت از تهیه اقالم تبلیغاتی

موسسه پس از تکميل طراحی ،چاپ و يا آماده سازی اقالم تبليغاتی شرکتها توسط کارگزاران مرتبط ،اقدام به
ارزيابی نتيجه کار مینمايد .سقف و درصد حمايت از تهيه انواع اقالم تبليغاتی شرکتها براساس نمره ارزيابی
طبق جدول زير تعريف میشود.

ردیف

موضوع مورد حمایت

میزان حمایت موسسه

سقف حمایت (ریال)

نمره ارزیابی از 11

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی
(کاتالوگ ،بروشور ،ست

%79

99،999،999

اداری ،لیبل ،لوح فشرده و)...
تهیه تیزر تبلیغاتی

%69

8-59

39،999،999

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی
(کاتالوگ ،بروشور ،ست

%69

39،999،999

اداری ،لیبل ،لوح فشرده و)...
تهیه تیزر تبلیغاتی

%19

6-8

19،999،999

طراحی و چاپ اقالم تبلیغاتی
(کاتالوگ ،بروشور ،ست

%19

19،999،999

اداری ،لیبل ،لوح فشرده و)...
تهیه تیزر تبلیغاتی

%99

9-6

59،999،999

تبصره  :1در صورتيکه نمره ارزيابی برای هرگونه اقالم تبليغاتی کمتر از  9باشد ،هيچ گونه سهم حمايتی در
اين زمينه به شرکت متقاضی تعلق نخواهد گرفت.
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تبصره  :2محدوديتی از نظر تعداد دفعات استفاده شرکتها از حمايتهای اين آييننامه وجود نددارد .تنهدا
محدوديت وجود سقف حمايتی ذکر شده در آييننامه است که هرگاه مجموع پرداختیهای موسسه بده شدرکت
به اين عدد رسيد ،حمايت از تهيه اقالم تبليغاتی آن شرکت توسط موسسه پايان خواهد يافت.
 -2-4شرايط اعطای حمايت

 -5-3شرکت میبايست درخواست کتبی خود را مبنی براستفاده از خدمات اين آييننامه به موسسه ارسال
نمايد.
 -1-3شرکتهای متقاضی دريافت خدمات اين آييننامه ،بايستی پس از اتمام فعاليتهای مربوط به چاپ ،تهيه
و آماده شدن اقالم تبليغاتی مورد نظر ،چند نمونه از اقالم مذکور را به منظور ارزيابی به موسسه ارسال نمايند.
 -3-3متقاضی مختار است که برای استفاده از خدمات فوق ،از کارگزاران خارج از موسسه نيز استفاده نمايد .در
هر حالت حمايت از شرکت منوط به ارزيابی و تائيد کارشناسان موسسه میباشد .الزامات و نحوه بررسی اقالم
تبليغاتی شرکتها براساس شاخصهای ارزيابی موسسه میباشد که در پيوست اين آييننامه درج گرديده است.
 -9-3هر شرکت با توجه به نمره ارزيابی کسب کرده بخشی از حمايتهای اين آييننامه را دريافت میکند.
 -1-3ارائه فاکتور رسمی ،تصوير قرارداد امضا شده و مستندات پرداختی از سوی شرکت به منظور اخذ
حمايتهای ذکر شده الزامی میباشد.
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پیوست 1
جدول :5شاخصهای ارزيابی کاتالوگ ،بروشور ،ست اداری ،ليبل ،لوح فشرده و...

شاخصها

حوزه ارزيابی

تصاوير با وضوح باال
عکاسی صنعتی
فونت خوانا
سايز فونت متن ها
ظاهری و گرافيکی

حجم متناسب بسته تبليغاتی
کليات طراحی (رنگبندی و المان)
متريال مناسب
سايز متناسب جهت حمل
معرفی و تاريخچه شرکت
ارائه امتيازات ،مجوزها و استانداردها (استاندارد و نماد و....
امکانات تماس
هدف گيری درست مخاطب
متن ساده ،روان ،قابل فهم و کامل (ساختاری و نگارشی)
ديد مقايسه ای در متن

محتوايی

ترکيب مناسب متن و تصاوير
Application
Features
ديتاشيت

Specification
Performance
Packaging & maintenance
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جدول :1شاخصهای ارزيابی تيزرها

رديف

حوزه ارزيابی

5

ظاهری و گرافيکی

1

محتوايی

شاخصها
کيفيت و رزولوشن
جلوههای تصويری
تصويربرداری صنعتی

گرافيک کلی تيزر

عدم تکرار تصاوير
تغيير درست صحنه
رنگبندی

نمايش تصاوير کامل محصول و نحوهی استفاده
استفاده از نماهای نزديک
صحنه سازی و نورپردازی
سادگی خواندن محتوا متنی
زمانبندی مناسب
بيان کامل هويت تجاری برند
شروع قوی
صدا (جاوههای صوتی ،موزيک ،گوينده و يا مجری)
محتوای
صوتی و
تصويری

معرفی محصول و شرکت
متن ساده و روان
امکانات تماسی
استانداردها و مجوزها

