
 

 1400در نیمه اول سال تابلوهای برق فضاهای تبلیغاتی انجمن نرخ تبلیغات در 

 ،سایت و رسانه های اجتماعی )فصل نامه(علم برتر  نشریهدر انجمن جهت حضور  بسته ویژه برای اعضا
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ص اع
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خ
م

 

 

 قیمت )ریال( توضیحات شرح

 000/000/14 صفحات داخلی آگهی در نشریه برای یک نوبت

آگهی در سایر رسانه های مجازی به صورت 

 تبلیغ()در هر رسانه()ماهانه()یک پکیج

 

اینستاگرام،تلگرام،واتساپ،ایمیل و 

 پیامک
000/000/6 

 000/000/4 صفحه ثابت آگهی در سایت)ماهانه(

 000/000/24 جمع

 000/600/9 بابت تخفیف اعضا خوش حساب انجمن  %40کسر 

 000/400/13 با احتساب مجموع تخفیف مبلغ قابل پرداخت 

 % برای اعضاء انجمن 20برتر با اختصاص تخفیف تعرفه اختصاصی مجله علم 

 ردیف
محل آگهی در صفحات ویژه )گالسه 

 تمام رنگی(
 ردیف تخفیف تعرفه

محل آگهی  در 

صفحات عمومی )دو 

 رنگ(

 تخفیف تعرفه

 7 - 000/000/60 پشت جلد 1
 صفحات داخلی 

 )یک صفحه(
000/000/7 20% 

%20 000/000/4 نیم صفحه 8 - 000/000/23 پشت روی جلد 2  

%20 000/000/3 صفحه 4/1 9 - 000/000/25 پشت پشت جلد 3  

%20 000/000/2 صفحه8/1 10 - 000/000/25 صفحه اول گالسه رنگی 4  

 - 000/000/18 روبروی فهرست گالسه رنگی 5
%20 000/000/14 دو صفحه رپرتاژ آگهی 11  

 - 000/000/14 صفحات داخلی گالسه رنگی 6

 % برای اعضاء انجمن 20اختصاصی سایت  انجمن با اختصاص تخفیف تعرفه 

 تخفیف شش ماهه تعرفه ماهانه محل آگهی  ردیف

 %20 000/000/10 بنرچرخشی()   داخلیدر صفحات صلی ،و اسالید شو در صفحه ابزرگ آگهی در محل اسالید شو  1

 %20 000/000/7 ) بنرچرخشی(        آگهی در محل اسالید شو بزرگ در صفحه اصلی با لینک به سایت متقاضی 2

%20 000/000/4 ) بنرثابت(                         آگهی در محل صنایع کوچک مرتبط با لینک به سایت متقاضی   3  

) بنرثابت(                   لینکآگهی در محل صنایع کوچک در کلیه صفحات داخلی مرتبط با  4  000/000/2 20%  

) بنرچرخشی(                        آگهی در محل آرم شرکت ها  عضو  در صفحه داخلی با لینک 5  000/000/1 20%  

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی

 تعرفه محل آگهی  ردیف

 000/000/4 شماره تلفن همراه( 400ارسال پیامک به مدیران صنعت برق و فعاالن در عرصه تابلوهای برق)بیش از  1

000/500/1 برق اعضا انجمن و شرکت های فعال شرکت  برقی و مدیران صنعت 500ارسال پیامک به ایمیل بیش از  2  

000/500/1 ارسال تبلیغات در فضای مجازی تلگرام وات ساپ و اینستاگرام  برای فعاالن این بخش 3  

000/000/6 پکیج کامل  

 


