
  بندی در ایران و جهاناندرکاران بستهدستقابل توجه 

   همراه با  iranpack.ir بندی پایگاه خبری پیام صنعت بسته

  directory.iranpack.ir بندی ایرانانک مشاغل بستهب

  شماست.ای و تبلیغاتی خود به آماده ارائه خدمات رسانه
 

  های مجازی ماو شبکه بندیپایگاه خبری پیام صنعت بستهشما در بنر

 (تومان) نرخ  ترتیب (پیکسل) ابعاد بنرهای تبلیغاتی محل تبلیغات

 300٫000  ماهانه ٢٣۴×۶٠ ایتس بنرهای سمت راست بندیپایگاه خبری پیام صنعت بسته

 400٫000  ماهانه ٣٠٠×١٠٠ تبنرهای سمت چپ سای بندیپایگاه خبری پیام صنعت بسته

 300٫000  ماهانه ٣٠٠×٨٠ بنرهای پایین سایت بندیپایگاه خبری پیام صنعت بسته

  000/1،400  ماهانه  ٧٢٨×٩٠  تک بنر باالی سایت بندیپایگاه خبری پیام صنعت بسته
 500٫000  ر نوبته 800 عرضحداكثر  (پست و استوري) واتساپ بنديمجله صنعت بسته هايكانال

 300٫000  هر نوبت 1080×1080حداكثر  اينستاگرامپست  iranpack.irصفحه اينستاگرامي 

  1،200،000  ماهانه  325x850  (صفحه اول) بنر بزرگ  بندي ايرانبانك مشاغل بسته
  500،000  ماهانه  120x370  ستون سمت چپ (همه صفحات)  بندي ايرانبانك مشاغل بسته
  300،000  ماهانه  60x370  ستون سمت چپ (همه صفحات)  بندي ايرانبانك مشاغل بسته

  

  بندی)متفاوت باشند (فقط در بانک مشاغل بسته خواهندامکاناتی برای آنها که می
  

 تومان 3،600،000سـاالنه  شوديك گروه كاري (كتگوري) ديده ميفهرست اولين شركتي كه در  

 تومان 2،200،000سـاالنه  شودزمينه متفاوت ديده مي، با رنگ پسهانام شركت در نتايج جست و جو 

  

  * نرخ انواع رپرتاژ آگهی * را توضیح دهیدهایی خود توانایی
  هاو شبكه انتشار در پايگاه خبري  توليد (برداشت و تنظيم)  حجم خروجي  هاي متنيگزارش خدمات  
  1،000،000  كلمه 700تا   متني بر اساس اطالعات دريافتي گزارش  1

  1،200،000  كلمه 700تا   گزارش متني بر اساس گفت و گوي تلفني  2  700،000
  1،500،000  كلمه 700تا   بر اساس گفت و گوي حضوري گزارش متني  3
  -  -  عكس 5تا   عكاسي ساده در گزارش حضوري  4

  هاها و شبكهدر سايت انتشار  )توليد (ضبط و ويرايش  زمان خروجي  هاي ويديوييخدمات گزارش  
  تعرفه بنر هر سايتبرابر  2بين بنرها =   3،000،000  دقيقه 15تا   گزارش ويديويي (موبايل) در محل شركت  5

  در صفحات داخلي = معادل تعرفه يك صفحه
  6،000،000  دقيقه 15تا   گزارش ويديويي (دوربين) در محل شركت  6  در اينستاگرام و تلگرام = بر اساس تعرفه

  فضاي مجازي خواهد بود. دهنده است و رد و بدل اطالعات و گزارش در: تنظيم گزارش بر اساس اطالعات ارسالي از سوي سفارش1توضيح بند
 باشد كه براي نشر خبر در فضاي مجازي كافي است.) ميHD: عكاسي با گوشي موبايل با كيفيت معمول (4توضيح بند
  اي.وين حرفهاست كه براي پخش در فضاي مجازي و نشر خبر كافي است. همراه با تدHD: تهيه ويديو با گوشي موبايل با وسايل مخصوص و با كيفيت5توضيح بند
  اي.است كه رزولوشن و عمق ميدان بهتري دارد.  همراه با تدوين حرفهHD: تهيه ويديو با دوربين مخصوص و كيت نورپردازي و با كيفيت6توضيح بند

 باشد.ه همكاري بلندمدت و... قابل مذاكره ميهاي صوتي و تصويري، تعدد گزارش و برنامهاي ديگر، صداگذاري و نَرِيشن، ووله و افكتموارد تركيبي، گزارش به زبان

  باشد.ها مسئول نميبندي در برابر انتشار يا عدم انتشار و يا كيفيت انتشار گزارش در ساير رسانهرسانه صنعت بسته
  پذير است.بندي هم امكانهاي سفارشي و نشر آن در موضوعات غير از صنايع بستهخدمات توليد گزارش

  

  09359901019 - 09123628425واتساپ بخش بازرگاني: و  همراه
iranpack.ir 
 بندیبا مدیریت ماهنامه صنعت بسته


