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ایران ادز  استارت  آپی است که به شکل یک جریان مستقل، با هدف 

آموزش، استانداردسازی و جایگاه سازی صنعت تبلیغات ایران از ابتدای 

۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده است.  

اعضای این گروه را جمعی از فعاالن حوزه تبلیغات تشکیل داده اند که 

تمایل دارند با توجه به شرایط و قوانین کشور و با احترام به قانون گذاران 

و مجریان، شرکت های تبلیغاتی، اهالی تبلیغات و کسب و کارهای ملی، 

جریان آموزش و بومی سازی و پروموت صنعت تبلیغات را به شکلی 

حرفه ای پایه ریزی کنند. 

ایران ادز به صورت وبسایت و همینطور در شبکه اجتماعی تلگرام به 

صورت کانال و گروه راه اندازی شده و اپ اختصاصی آن نیز به زودی 

راه اندازی خواهد شد.  

عمده فعالیت های ایران ادز عبارتند از: 

برگزاری ورکشاپ و دوره های تخصصی تبلیغات به صورت آنالین و 

حضوری، انتشار اخبار مرتبط با صنعت تبلیغات ایران و جهان، انتشار 

مقاالت تخصصی، مانیتورینک و شوکیس تبلیغات ایران و ارایه خدمات 

PR به آژانس های تبلیغاتی، استودیوهای خالق، آژانس های دیجیتال، 

برندها و فریلنسرهای شاغل در صنعت تبلیغات ایران.
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مخاطبان ایران ادز:

مدیران شرکت های تبلیغاتی 

فعاالن صنعت تبلیغات، بازاریابی و برندینگ 

مدیران برندها 

کارشناسان تبلیغات و بازاریابی در بخش مشتری 

هنرمندان 

عالقمندان به صنعت تبلیغات
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یکی از پنج نامزد نهایی جشنواره وب و موبایل ایران، ۱۳۹۶
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مطالب تالیفی، ترجمه،  
گزارش، مصاحبه، شو کیس

فرمت محتواها:

ویدئو، پادکست
رویدادها و ورکشاپ های حضوری
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با برنامه  های ویژه ی روابط عمومی 
ایران ادز، به اهداف ارتباطی خود 

دست   می یابید.
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آژانس های تبلیغاتی، استودیوهای خالق، برندها و فعاالن صنعت تبلیغات می توانند برای پروموت کمپین ها، خدمات، محصوالت و 

امثال آن از خدمات ایران ادز استفاده کنند. 

این خدمات شامل تولید، انتشار، گردش محتوا و گزارش دهی پایانی خواهد بود. این خدمت ایران ادز در فاز اول خود به سرمی برد و 

به تدریج امکانات بیشتری به آن افزوده خواهد شد. 

هدف این است تا اهالی صنعت تبلیغات و نیز برندهای پیش رو بتوانند خروجی ها، خدمات و محصوالت مرتبط با صنعت تبلیغات را 

به شکلی شایسته به همکاران و مشتریان خود معرفی کنند. این خدمات در هنگام النچ یک کمپین و پس از آن جریان سازی 

می کنند، محصوالت مرتبط را به مشتریان هدف می شناسانند، خدمات عمومی را متمایز می کنند و از خدمات متمایز را به شکلی 

ویژه رونمایی می کنند. 

شرکت ها و افرادی که در نظر دارند تا از این خدمات استفاده کنند، می توانند تهیه مطلب، گزارش، مصاحبه، عکاسی، تولید 

محتوای ویدیویی (موشن گرافیک، ویدیو) را به ایران ادز بسپارند یا خود راسا نسبت به تولید آن ها اقدام کرده و صرفا برای انتشار 

مطلب در سایت و کانال های ارتباطی ایران ادز اقدام کنند. همچنین امکان بازنشر محتوا به صورت هدفمند و تارگت شده در تلگرام 

و اینستاگرام وجود دارد.  

 badge از صداقت الزم برخوردار باشند. برای همین  منظور محتواهای مورد تایید خود را با PR ایران ادز تالش می کند تا محتواهای

تایید ایران ادز منتشر خواهد کرد تا مخاطب بداند این محتوا توسط ایران ادز کنترل شده و صحت آن مورد تایید است.
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1

PR معرفی خدمات

انتشار اخبار 

ویراستاری فنی / نگارشی متن ارسالی 

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

۱۰۰ هزار تومان

نگارش و انتشار اخبار 

نگارش خبر 

ویراستاری فنی / نگارشی متن خبر 

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

۲۵۰ هزار تومان

2

انتشار محتوای ویدیویی 3

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

۱۰۰ هزار تومان

مصاحبه تلفنی و انتشار 

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

۲۵۰ هزار تومان

4



�10

5

PR معرفی خدمات

مصاحبه  حضوری و انتشار 

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

۴۰۰ هزار تومان

پوشش خبری ورکشاپ، نمایشگاه، همایش  

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

با حضور خبرنگار: هر خبر ۳۰۰ هزار تومان 

بدون حضور خبرنگار، هر خبر: ۱۸۰ هزار تومان 

عکاس: سه ساعت ۳۰۰ هزار تومان

6

برگزاری نشست خبری 7

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

تماس بگیرید

برگزاری نشست های تخصصی  

انتشار دایمی خبر در سایت ایران ادز در بخش اخبار 

بازنشر در کانال تلگرام، اینستاگرام، لینکدین و توییتر ایران ادز 

تماس بگیرید

8



دیگر خدمات:�11

بازنشر محتوا در شبکه های اجتماعی طبق سفارش 

بازنشر محتوا در خبرخوان های رسمی  

بازنشر محتوا در مطبوعات چاپی 

تولید محتوای متنی، ویدیو، پادکست 

آبونمان:

اگر قصد دارید تا به طور مستمر از این خدمات استفاده کنید، با 

اشتراک خدمات PR ایران ادز از تخفیف  برخوردار شوید: 

هدایا: 

انتشار بنر سری D رایگان در سایت ایران ادز در مدت اشتراک 

انتشار رایگان آگهی استخدام در کانال ایران ادز در مدت 

اشتراک 

امکان جایگزینی یک پست خریداری شده با یک آگهی 

خدمات/محصول در کانال ایران ادز 

با خرید آبونمان به ترجمه ی محتواهای آموزشی روز صنعت 

تبلیغات کمک خواهید کرد. 

A B C

بسته ترکیبی خبر 
+ محتوا + 

گزارشگر

بسته ترکیبی خبر 
+ محتوا + تنظیم 

خبر

بسته ترکیبی خبر 
+ محتوا

یک میلیون و 
هشتصدهزار 

تومان
۸۰۰ هزار تومان ۶۰۰ هزار تومان

سه ماهه 
حداکثر ۱۰ پست

دو و نیم میلیون 
تومان

یک میلیون و 
دویست هزار 

تومان

یک میلیون 
تومان

شش ماهه 
حداکثر ۳۰ پست

سه میلیون و 
دویست هزار 

تومان

یک میلیون و 
هشتصدهزار 

تومان

یک و نیم میلون 
تومان

یکساله حداکثر 
۵۰ پست

تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
پوشش خبری یک 
کمپین، همایش، 

نمایشگاه



فضاهای تبلیغات در سایت�12

 A فضای تبلیغاتی

صفحه اول سایت 

۵ کادر موجود است.  

 286 × 1150 ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان 

 572 × 1150ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان   

 B فضای تبلیغاتی

صفحات داخلی 

حداکثر ۲ کادر.  

 728x90ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان  



فضاهای تبلیغات در سایت�13

 D فضای تبلیغاتی

صفحه اول سایت 

۸ کادر موجود است.  

270x90 ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان 

   

 C فضای تبلیغاتی

صفحات داخلی 

حداکثر ۴ کادر.  

 728x90ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان  
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09121403728	
www.Iranads.club	
info@iranads.club	

telegram:	iranadsclub


