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اﯾﺮانادز اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﺎ ﻫﺪف
آﻣﻮزش ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و ﺟﺎﯾﮕﺎهﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان از اﺑﺘﺪای
 ۱۳۹۴ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه را ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران
و ﻣﺠﺮﯾﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﻫﺎﻟﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻠﯽ،
ﺟﺮﯾﺎن آﻣﻮزش و ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی و ﭘﺮوﻣﻮت ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺮانادز ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﺎل و ﮔﺮوه راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و اپ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی
راهاﻧﺪازی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮانادز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺮﮔﺰاری ورﮐﺸﺎپ و دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و
ﺣﻀﻮری ،اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ،ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮏ و ﺷﻮﮐﯿﺲ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان و اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت
 PRﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺧﻼق ،آژاﻧﺲﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل،
ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان.
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ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺮانادز:

ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺘﺮی
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
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ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺸﻨﻮاره وب و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮان۱۳۹۶ ،
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ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ:

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ،
ﮔﺰارش ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺷﻮ ﮐﯿﺲ

وﯾﺪﺋﻮ ،ﭘﺎدﮐﺴﺖ

روﯾﺪادﻫﺎ و ورﮐﺸﺎپﻫﺎی ﺣﻀﻮری
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ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﯾﮋهی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﺮانادز ،ﺑﻪ اﻫﺪاف ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮد
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ.
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت PR
آژاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﻮدﯾﻮﻫﺎی ﺧﻼق ،ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮوﻣﻮت ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و
اﻣﺜﺎل آن از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺮانادز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻧﺘﺸﺎر ،ﮔﺮدش ﻣﺤﺘﻮا و ﮔﺰارشدﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺮانادز در ﻓﺎز اول ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺮﻣﯽﺑﺮد و
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﻻﻧﭻ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ و ﭘﺲ از آن ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
وﯾﮋه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻄﻠﺐ ،ﮔﺰارش ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ )ﻣﻮﺷﻦ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،وﯾﺪﯾﻮ( را ﺑﻪ اﯾﺮانادز ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد راﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮانادز اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺗﺎرﮔﺖﺷﺪه در ﺗﻠﮕﺮام
و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد.
اﯾﺮانادز ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی  PRاز ﺻﺪاﻗﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ badge
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﺮانادز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮانادز ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺻﺤﺖ آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

8

9

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت PR

1

اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر

3

اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮای وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ

وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻓﻨﯽ  /ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺘﻦ ارﺳﺎﻟﯽ

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

2

ﻧﮕﺎرش و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر

4

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﻧﺘﺸﺎر

ﻧﮕﺎرش ﺧﺒﺮ

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﻓﻨﯽ  /ﻧﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺘﻦ ﺧﺒﺮ

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر
ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

 ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

 ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت PR

5

6

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری و اﻧﺘﺸﺎر

7

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

 ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ورﮐﺸﺎپ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﻫﻤﺎﯾﺶ

8

ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

اﻧﺘﺸﺎر داﯾﻤﯽ ﺧﺒﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

ﺑﺎزﻧﺸﺮ در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ اﯾﺮانادز

ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر :ﻫﺮ ﺧﺒﺮ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،ﻫﺮ ﺧﺒﺮ ۱۸۰ :ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻋﮑﺎس :ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

11

دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت:

آﺑﻮﻧﻤﺎن:
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،ﺑﺎ
اﺷﺘﺮاک ﺧﺪﻣﺎت  PRاﯾﺮانادز از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ:

C

B

A

ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻃﺒﻖ ﺳﻔﺎرش

ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا در ﺧﺒﺮﺧﻮانﻫﺎی رﺳﻤﯽ

ﻫﺪاﯾﺎ:

ﺑﺎزﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮا در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﺎﭘﯽ

اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻨﺮ ﺳﺮی  Dراﯾﮕﺎن در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮانادز در ﻣﺪت اﺷﺘﺮاک
اﻧﺘﺸﺎر راﯾﮕﺎن آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﮐﺎﻧﺎل اﯾﺮانادز در ﻣﺪت

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻨﯽ ،وﯾﺪﯾﻮ ،ﭘﺎدﮐﺴﺖ

ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺒﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺒﺮ
 +ﻣﺤﺘﻮا +
 +ﻣﺤﺘﻮا  +ﺗﻨﻈﯿﻢ
 +ﻣﺤﺘﻮا
ﮔﺰارﺷﮕﺮ
ﺧﺒﺮ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰ﭘﺴﺖ

 ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

 ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﻫﺸﺘﺼﺪﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن

اﺷﺘﺮاک
اﻣﮑﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ آﮔﻬﯽ
ﺧﺪﻣﺎت/ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺎﻧﺎل اﯾﺮانادز

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﺑﻮﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ روز ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۰ﭘﺴﺖ

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن

دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۵۰ﭘﺴﺖ

ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﻮن
ﺗﻮﻣﺎن

ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
ﻫﺸﺘﺼﺪﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن

ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﯾﮏ
ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ﻫﻤﺎﯾﺶ،
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ A
ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ
 ۵ﮐﺎدر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 1150 × 286ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
1150 × 572ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ B
ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲ﮐﺎدر.
728x90ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
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ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺳﺎﯾﺖ

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ C
ﺻﻔﺤﺎت داﺧﻠﯽ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﮐﺎدر.
728x90ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ D
ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ
 ۸ﮐﺎدر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 270x90ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
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09121403728
www.Iranads.club
info@iranads.club
telegram: iranadsclub

