
 فضای تبلیغاتی

 فدراسیون شنا، شیرهج و وارتپلو

 مجموهع  ورزشی  آزادی
  و

مجموهع ورزشی شهید شیرودی



پیوست 1/: فرصت های همکاری 

1- ارائه تسهیالت آموزشی و رفاهی به خانواده بزرگ پرسنل آن مجموعه محترم.
1- الف- فدراسیون شنا با در اختیار داشتن مجموعه های ورزشی و استخرهای مختلف در سراسر کشور آماده ارائه خدمات و 

تسهیالت آموزشی و رفاهی به پرسنل و خانواده های محترم آن مجموعه محترم است. 
1- ب- بدیهی است که این تسهیالت با تخفیف و شرایط ویژه مورد توافق طرفین ارائه می شود.

1- ج- برای تامین هزینه استفاده از اماکن زیرمجموعه فدراسیون امکان استفاده از خدمات الکترونیک آن مجموعه محترم وجود 
دارد. 

1- د- مربیان رسمی فدراسیون شنا آماده برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای خانواده محترم آن مجموعه محترم هستند.
1- ه-کلیه خدمات ارائه شده توسط فدراسیون در دو حوزه خانم ها و آقایان ارائه می شود. 

 
2-معرفی خدمات  آن مجموعه محترم در تبلیغات محیطی سالن های مسابقه با پوشش گسترده 

رسانه ای و تلویزیونی)رویدادهای بین المللی و داخلی(
2- الف- نصب تبلیغات محیطی دور استخر واترپلو مجموعه شیرودی در مسابقات لیگ برتر واترپلو با حضور 8

 تیم باشگاهی)بیش از 10 ساعت پخش تلویزیونی(
2- ب نصب تبلیغات محیطی دور استخر شنا مجموعه ورزشی آزادی در مسابقات لیگ برتر با حضور 10 تیم 

)بیش از 4 ساعت پخش تلویزیونی(
2- ج- نصب تبلیغات محیطی دور استخر شیرجه در مسابقات لیگ برتر شنا و شیرجه با حضور بیش از یکصد ورزشکار )پوشش 

گسترده توسط خبرگزاری ها و برگزاری جشنواره تخصصی عکس شیرجه(.
 2- د- معرفی برند، خدمات و تبلیغات آن مجموعه محترم در محل اختصاصی مصاحبه و کنفرانس های خبری قبل و بعد از 

تمام مسابقات.
2- ه- معرفی برند، خدمات و تبلیغات  آن مجموعه محترم روی بلیط مسابقات و هدایای تبلیغاتی تماشاگران )پرچم و کاله و ...(.

 
3- معرفی خدمات آن مجموعه محترم در تبلیغات محیطی استخرهای تفریحی زیر مجموعه 

فدراسیون شنا
3- الف- نصب تابلوهای تبلیغاتی آن مجموعه محترم در تمام استخرهای زیر مجموعه فدراسیون شنا در تهران و شهرستان ها 

حداقل )15 استخر(
3- ب- توزیع بروشورهای تبلیغاتی آن مجموعه محترم در تمام استخرهای زیر مجموعه فدراسیون شنا در تهران و شهرستان ها 

 



 
4-معرفی خدمات  آن مجموعه محترم در رسانه های زیر مجوعه فدراسیون شنا

4- الف- معرفی خدمات آن مجموعه محترم در سایت رسمی فدراسیون شنا، به عنوان بزرگترین مرجع خبری و اطالعاتی خانواده بزرگ 
شنا، شیرجه و واترپلو.

4- ب- معرفی خدمات آن مجموعه محترم در کلیه مجالت خبری، ویژه نامه ها و کتاب های راهنمای مسابقات فدراسیون شنا.
4- ج- معرفی برند و خدمات آن مجموعه محترم در فضای مجازی فدراسیون.

4- د- درج آگهی تبلیغاتی و برند آن مجموعه محترم روی سربرگ های ویژه مسابقات زیر مجموعه فدراسیون شنا.
4- ه- نصب بنر و پوسترهای تبلیغاتی آن مجموعه محترم در سمینارها، همایش ها و کالس های مربیگری و داوری و سایر مراسم 

رسمی زیر مجموعه فدراسیون شنا.
 

5-درج برند و آرم آن مجموعه محترم روی البسه ورزشکاران زیر مجموعه فدراسیون شنا
5- الف- درج لوگو و نام برند مورد نظر روی گرمکن ورزشکاران در ابعاد 30 در 20 سانتی متر

5- ب- درج لوگو و نام برند مورد نظر روی مایو ورزشکاران در ابعاد 10 در 10 سانتی متر
5- ج- درج لوگو و نام برند مورد نظر روی کاله ورزشکاران در ابعاد 5  در 10 سانتی متر

5- د- درج لوگو و نام برند مورد نظر روی شلوار و کوله و ساک ورزشکاران در ابعاد 20  در 20 سانتی متر

6-استقبال از تیم داری در لیگ  ورزش های پایه و حرفه ای شنا، شیرجه و واترپلو

 





استخر بین المللی 9 دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی









irsf.ir سایت فدراسیون با نشانی



استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی









 اردواه

  و مسابقات داخلی



اردوها و مسابقات داخلی رشته شنا                                                                                              



اردوها و مسابقات داخلی رشته شیرجه                                                                                              

اردوها و مسابقات داخلی رشته واترپلو                                                                                              



اردواه  و مسابقات 

ربون رمزی



اردوها و مسابقات برون مرزی رشته شنا                                                                                              

اردوها و مسابقات برون مرزی رشته واترپلو  



اردوها و مسابقات برون مرزی رشته شیرجه                                                                                              
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