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جایی برای همایش پارسی زبانان استرالیای جنوبی

انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی (انجمن) مشهورترین و شناخته شده ترین انجمن غیرانتفاعی متعلق
به تمامی اقوام پارسی زبان در استرالیای جنوبی می باشد .این انجمن با بیش از  03سال سابقه فعالیت ،در اول ژوئیه 0333
طبق قانون انجمنها مصوب  5891ثبت شده است .انجمن بیش از  593عضو دارد و ساالنه بیش از  0333نفر در فعالیتهای
انجمن شرکت می نمایند.

انجمن بدون هرگونه وابستگی مذهبی ،سیاسی و قومی ،به صورت مداوم برنامه های متعددی برای پارسی های استرالیای جنوبی
برگزار می نماید.
تالش اعضای هیئت مدیره انجمن بر این بوده است تا ارتباطات انجمن از طریق برنامه رادیویی هفتگی ،وب سایت ،فیس بوک و
سایر شبکه های اجتماعی حفظ گردیده و به صورت مستمر بهبود یابد.
انجمن به صورت مشخص دارای چهار کارگروه میباشد که هر یک در زمینه های گوناگون و متنوع فعالیت می نمایند.
 شب شعر و ادب پارسی با حضور حداقل  513نفر از اساتید زبان پارسی ،شعرا و ادیبان محترم ،توسط کارگروه
فرهنگی و هنری برگز ار می گردد .به عالوه همایشهای متعدد فرهنگی شامل گالری هنر ،فستیوال فیلم و همچنین
گردهمایی های هنری دیگر توسط این کارگروه برگزار می گردد.
 مسابقات ورزشی گوناگون از جمله مسابقات تخته نرد ،فوتبال و تنیس روی میز نیز توسط انجمن برگزار می گردد.
افزون بر مسابقات فوق ،گردشهای خانوادگی با حضور بیش از  533خانواده به منظور سرگرم نمودن کودکان و تفریح
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دوستان گرامی پارسی توسط کارگروه ورزش و سرگرمی برگزار می گردد .تورهای روزانه ،پیاده روی و طبیعت
گردی از جمله سایر برنامه های این کارگروه می باشد.
 مراسم سال تحویل و نوروز ،جشن سیزده به در ،شب یلدا ،روز ملی استرالیا و تمامی مناسبتهای سنتی و ملی توسط
کارگروه مراسم و مناسبتهای ملی برنامه ریزی و اجرا می گردد.
 کارگروه آموزش تا کنون سمینارهای متعدد جهت ارتقاء دانش جامعه پارسی برنامه ریزی و اجرا نموده است .تمرکز
سمینارها و همایشهای ا ین کارگروه بر هر دو گروه شهروندان پارسی استرالیا و مهاجران جدید می باشد.

تبلیغات رادیویی
رادیو فردوسی جهت پخش اخبار پارسی ،موسیقی ،برنامه های فرهنگی ،مسابقات رادیویی و سایر برنامه های رادیویی در رادیو
آدالید روی موج  101.5 FMآغاز به کار نمود ،بیش از  53333نفر از پارسی زبانان استرالیای جنوبی شامل ایرانیها ،افغانها و
سایر اقوام روز یکشنبه هر هفته بین ساعت  50:03لغایت  51:33به این رادیو گوش میدهند.
تبلیغات رادیویی به علت جذب تعداد قابل توجهی از مخاطبین به عنوان یکی از متداول ترین انواع تبلیغات در جهان محسوب
میگردد  .رادیوی پارسی دارای  50بخش  03ثانیه ای برای تبلیغات در طول مدت  83دقیقه اجرای برنامه می باشد .تبلیغ کاال
و خدمات از طریق رادیوی پارسی فرصتی مناسب برای صاحبان کسب و کار پارسی می باشد.
این انجمن  0بسته متفاوت با قیمتهای متنوع و رقابتی را بر اساس موارد فوق جهت انتخاب به شما پیشنهاد می نماید .هر بسته
بر اساس نیاز کسب و کارهای کوچک ،متوسط و بزرگ برنامه ریزی شده است.
نوع هر بسته

شرح

یکساله

شش ماهه

سه ماهه

تعداد تبلیغ

101

22

22

ارزش هر تبلیغ

00

00

00

ارزش کل تبلیغ ها

0300

5151

919

هزینه ساخت یک تبلیغ

003

003

003

کل ارزش

0110

5801

5319

میزان تخفیف

5810

901

019

درصد تخفیف

%10

%30

%01

1000

1100

000

هزینه ساخت دومین تبلیغ

513

593

033

هزینه ساخت سومین تبلیغ

533

513

593

هزینه ساخت چهارمین تبلیغ

مجانی

533

513

کل هزینه قابل پرداخت

تمام قیمتها به دالر استرالیا می باشد.
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انجمن سعی نموده است تا تمامی مشاوره های الزم را برای شما مهیا نماید ،به عنوان نمونه بر اساس بسته انخاب شده انواع
روشهای پرداخت در نظر گرفته شده است ،در بسته یک ساله امکان پرداخت  %03جهت پیش پرداخت و اقساط ماهیانه مهیا
شده است .همچنین نحوه پرداخت بسته شش ماهه  3قسط جهت پرداخت در نظر گرفته شده است و در صورت انتخاب بسته
سه ماهه هزینه به صورت یکجا دریافت خواهد گردید.
دفتر حامیان انجمن از همکاری با شما در محیطی دوستانه خوشحال خواهد شد .ما منتظر تماس شما هستیم ،شما می توانید
در کوتاهترین زمان ممکن از طرق زیر با ما تماس حاصل نمایید:

By mail: P.O. Box 496, Marden, SA 5070
By email: Sponsorship.PCASA@gmail.com
Call us or send text: 0452523736
Visit our website page and leave a comment:
www.persiancasa.org.au
Visit our Facebook page and send us a message:
https://www.facebook.com/persiancasa?fref=ts
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