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.اسکینر، والدیمیر روکاوینا. بروس اينویسندگان/ حمایت مالی از رویداد:عنوان و نام پدیدآور
.1396، سناگستر: اصفهان:مشخصات نشر

.ص240:مشخصات ظاهري
1-90-8466-600-978: ریال270000:شابک

فیپا:وضعیت فهرست نویسی
خرازیان، بابک داودي، یاران فرشاد تجاري،داود نصراصفهانی، شهرمترجم:یادداشت

.جاسم منوچهري
حمایت مالی–رویدادهاي خاص :موضوع
Special events:موضوع -- Sponsership
بازاریابی-- رویدادهامدیریت :موضوع
Events:موضوع managment -- Marketing

-1348تجاري، فرشاد، :شناسه افزوده
81395ح/GT3405:رده بندي کنگره
394/2:رده بندي دیویی

4608703:شماره کتابشناسی ملی

انتشارات سناگستر 

حمایت مالی از رویداد: نام کتاب
اسکینر، والدیمیر روکاوینا. ايبروس:نویسندگان

داود نصر اصفهانی،فرشاد تجاري، :مترجمان
شهریار خرازیان، بابک داودي، جاسم منوچهري

:نوبت چاپ
اول

: سال چاپ
1396سیدمحمدرضا سمسارزاده: مدیر تولید
جلد1000: تیراژنیما منوچهري اردستانی: صفحه آرا
تومان27000: تقیمدانیال نصراصفهانی: طراح جلد

www.iranpub.com: پایگاه اینترنتی
09131172642:  شماره تماس

:شماره استاندارد بین المللی کتاب
1 -90 -8466-600 -978

»کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر محفوظ و مخصوص پدیدآورنده است«
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67...............................................................پیشنهاد حمایت مالی موثر: فصل چهارم
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97......................................................ویر مناسب در نگاه حامیانخلق تص: فصل ششم
109...................................................مالیبه سمت حمایتخالقرویکرد : فصل هفتم
123..................................نکات کلیدي براي موفقیت در فروش حمایت مالی: فصل هشتم

135..................................................مالی رویدادحمایتدرحقوقیمسائل: فصل نهم
151.........................................................مشتري-حامی-ارتباط کارکنان: فصل دهم

163.......................................بازگردندحامیانچه کنیم که: بازگشتقانون: ازدهمیفصل 
177.........................................................حمایت مالیفرآیند ارزیابی: فصل دوازدهم

199..........................................................ت مالی  جهانی شدن حمای: زدهمیفصل س
209..................................................................اهمیت شبکه سازي: فصل چهاردهم
223............................................مالی از رویدادهاي جهانیآینده حمایت: فصل پانزدهم
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