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تماس با: 

1900000 يك چهارم صفحه   

3700000 نصف صفحه    

7000000 صفحه داخلي   

8000000 سايرصفحات قبل از فهرست فارسي 

8600000 روبروي فهرست فارسي  

8600000 روبروي صفحه 3 جلد  

9700000 صفحه 3 جلد   

11000000 روبروي صفحه 2 جلد  

11000000 صفحه 2 جلد   

16000000 دوصفحه مياني   

24000000 پشت جلد    

35000000 روي جلد    
طرح روي جلد شامل يك مستطيل عمودي به ابعاد 210 در 295 ميليمتر است

كه 80 ميلي متر از باالي آن بايد بدون تصوير يا نوشته خاصي باشد.

محل آگهي     بهاي يك شماره (ريال)

* نرخ رپرتاژ آگهي در هر نوع صفحه و هر قطع آگهي،
   برابر هزينه همان آگهي باضافه 15% مي باشد.
* در صورت تهيه رپرتاژ توسط اين ماهنامه مبلغ 

  1000000 ريال به هزينه رپرتاژ آگهي افزوده مي شود.

* آگهي در بازار بسته بندي به صورت >> تمام رنگي << است.
* هزينه آگهي در صفحات 4 ستوني بازار بسته بندي به ازاي هر سانتي متر ارتفاع، برابر 10000 تومان است.

* حداقل كادر آگهي 42X22 ميلي متر و معادل 20000 تومان در هر نوبت چاپ است.
* هزينه آگهي در صفحات 2 ستوني بازار بسته بندي

به ازاي هر كادر 92X31 ميلي متر، 50000 تومان در هر نوبت چاپ است.
* حداقل تعداد آگهي در بازار بسته بندي 6 نوبت است.

* براي كدهاي ”دست دوم“، ”استخدام“ 
و ”آماده به كار“  آگهي يك نوبتي پذيرفته مي شود.

* براي آشنايي با چيدمان آگهي هاي كادري نمونه ها
www.iranpack.ir/magazine/bazar.pdf :را ببينيد

كادر  92x31  ميلي متري
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بسته بندي

تبليغات شما در دست صنايع كشور

بهترين گزينه بعد از صفحات ويژه
آگهي كادري در بازار بسته بندي ................. كجاي بازار هستيد؟!

توزيع در سراسر ايران

از 1376

تعرفه آگهي سال 1394
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كادر پايه: 20000 تومان

42x22ميلي متر

به ازاي هر سانت ارتفاع، 7500 تومان اضافه مي شود

www.iranpack.ir


