ข้อมูลผู้ลงโฆษณา (Client Information)

ฉบับที่ต้องการลงโฆษณา (Order)
วิศวกรรมสาร
1. ฉบับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
4. ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
				 (January - February)					(July - August)
2. ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน
5. ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม				
				 (March - April)					 (September - October)
3. ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
6. ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม			
				 (May - June)					 (November - December)

ตำแหน่ง (Position)
อัตราค่าโฆษณา (Rates)
ปกหน้าด้านใน (Inside Front Cover)		 45,000 บาท (Baht)
ปกหลัง (Back Cover)		 50,000 บาท (Baht)
ปกหลังด้านใน (Inside Back Cover)		 40,000 บาท (Baht)
ตรงข้ามสารบัญ (Before Content - Left Page)		 45,000 บาท (Baht)
ตรงข้ามบรรณาธิการ (Before Editor - Left Page)		 40,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 4 สี หน้าซ้าย (4 Color - Left)		 30,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 4 สี หน้าขวา (4 Color - Right)		 35,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 4 สี 1/2 หน้าแนวนอน (4 Color 1/2 Page - Horizon)		 20,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 4 สี 1/3 หน้าแนวตั้ง (4 Color 1/3 Page - Vertical)		 15,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 1 สี หน้าซ้าย (1 Color - Left)		 16,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 1 สี หน้าขวา (1 Color - Right)		 20,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 1 สี 1/2 หน้าแนวนอน (1 Color 1/2 Page - Horizon)		 8,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 1 สี 1/3 หน้าแนวตั้ง (1 Color 1/3 Page - Vertical)		 7,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 1 สี ขนาดพิเศษ 2.5” x 4.125” (แนวนอน) หรือ 3.5” x 3” (แนวตั้ง)		 2,000 บาท (Baht)
ในเล่ม 1 สี บทความไม่เกิน 4 หน้า (บทความละ)		 8,000 บาท (Baht)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2319-2410-3 โทรสาร 0-2319-2710-1 http//www.eit.or.th E-mail : eit@eit.or.th

หมายเหตุ : อัตราโฆษณานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าโฆษณา (Rates Advertising)

รายละเอียดการลงโฆษณาในวารสาร “วิศวกรรมสาร”
ชื่อหนังสือ
วัตถุประสงค์
จัดพิมพ์

วิศวกรรมสาร
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร บทความทางด้านวิศวกรรมทัง้ ด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติให้กับสมาชิก
วสท. และผู้สนใจทั่วไป
ราย 2 เดือน (จํานวน 6 ฉบับต่อปี)
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์
ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม-เมษายน
ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน-ตุลาคม
ฉบับที่ 6 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
30,000 เล่ม

จํานวนพิมพ์
ส่งหนังสือให้ ;
สมาชิก วสท. ประเภทบุคคล (วิศวกรโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ เคมี สิง่ แวดล้อม เหมืองแร่ คอมพิวเตอร์
และยานยนต์) และสมาชิกนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจก่อสร้าง และงานวิศวกรรมทุกสาขา รวมทั้งหน่วยงานรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เปิดสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์
ส่วนลดในการลงโฆษณา
ลงโฆษณา 1 ฉบับ รับส่วนลด 10%
ลงโฆษณา 2 ฉบับ รับส่วนลด 20%
ลงโฆษณา 3 ฉบับ รับส่วนลด 25%
พิเศษ : ลงโฆษณาทั้งปี จํานวน 6 เล่ม ส่วนลด 30%
การลงโฆษณาได้ในปี 2558
หน้า 4 สี เนื้อในซ้าย-ขวา ลงได้ทุกฉบับ
หน้า 1 สี เนื้อในซ้าย-ขวา ลงได้ทุกฉบับ
วิธีการชําระเงิน 1. ชําระเป็นเช็ค สั่งจ่ายสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ บัญชีเลขที่ 045-2-03026-1

ติดต่อลงโฆษณาได้ที่ คุณอังศนา อิทธะรงค์
โทรศัพท์ 0-2319-2410-3, 0-2184-4600 ต่อ 517, 08-9914-2005
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

