تعزف ٝعبَ ٞ 7934فت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٝ

ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙج ٝاِٚیٗ ٘ؾزی ٝاختصبصی در حٛس ٜاعتبرت آح ٞب در ایزاٖ اعتٞ .ذف ٔب اس ا٘تؾبر ،تزٚیح فز ًٙٞوبرآفزیٙی ٚ
اؽتغبَ ساییٔ ،عزفی اعتبرت آح ٞب  ٚسٔیٞٝٙبی دارای ظزفیت راٜا٘ذاسی اعتبرتآح در ایزاٖ ،آؽٙب وزدٖ ٔخبطجبٖ ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی
ٔٛفك ٘ ٚبٔٛفك خبرخی ،آٔٛسػ چٍٍ٘ٛی را ٜا٘ذاسی یه اعتبرت آح  ٚآٔٛسػ چٍٍ٘ٛی ٚرٚد ث ٝثبسارٞبی خٟب٘یٌ ،فت  ٌٛ ٚثب
صبحجبٖ اعتبرت آح ٞبی ثشري ایزا٘ی  ٚاعتبرت آح ٞبی ٘ٛپب ،پٛؽؼ اخجبر  ٚرٚیذادٞبی خجزی ایٗ حٛس ،ٜایدبد ثحث اس طزیك
طزح ٔغئّ ٝثب ٔغئٛالٖ  ٚفعبالٖ ایٗ حٛسٔ ٚ ،ٜغئٛالٖ ثخؼ دِٚتی ،را ٜوبریبثی ثزای ٔؾىالت  ٚچبِؼٞبی ٔٛخٛد  …ٚاعت.
در ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙج ٝثٟتزیٗ  ٚثب عبثم ٝتزیٗ رٚس٘بٍٔ٘ ٝبراٖ ایزاٖ  ٚوبرؽٙبعبٖ ٔ ٚؾبٚراٖ حٛس ٜاعتبرت آح ٔی ٘ٛیغٙذ ٔ ٚؾبٚرٜ
ٔی دٙٞذ.
ٔب ثزای دعتزعی ثیؾتز خٛا٘بٖ عبیت ؽٙج ًٔ ٝرا ث ٝد ٚسثبٖ فبرعی  ٚاٍّ٘یغی را ٜا٘ذاسی وزد ٜایٕٓٞ .چٙیٗ ٔخبطجبٖ ٔی تٛا٘ٙذ
ث ٝصٛرت آ٘الیٗ پی دی اف ٔدّ ٝرا در عبیت ؽج ًٔ ٝٙثجیٙٙذ  ٚدر صٛرت تٕبیُ داّ٘ٛد وٙٙذٞ .ذف اصّی ٔب ٌغتزػ فزًٙٞ
وبرآفزیٙی  ٚاؽتغبَ سایی  ٚثشري ؽذٖ اوٛعیغتٓ اعتبرت آپی ایزاٖ اعت.

شنبه _ اولین هفته نامه اختصاصی استارتآپها _ www.shanbemag.ir
آدرس :تهران | خیابان شهید مطهری | خیابان شهید علی اکبری | خیابان صحاف زاده | پالک  | 51طقه اول
تلفن  _625 -68605068-7 :ایمیلad.shanbemag@gmail.com:

تعزف ٝعبَ ٞ 7934فت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٝ

 گستره ی توزیع و فروش :
اس طزیك اؽتزان ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙج ٚ ٝتٛسیع در اعتبٖ ٞب

 توزیع ویژه :
ٕٞبیؼ ٞبی دِٚتی  ٚخصٛصی در عزاعز وؾٛر  ،دا٘ؾٍبٞ ٜب  ٚدا٘ؾىذٞ ٜبی ٔزتجط عزاعز وؾٛر  ،افزاد حمیمی ٔزتجط  ،اعتبرتبح ٞبی ٘ٛپب ٚ
ؽزوت ٞبی ثشري  ،اتبق ٞبی ثبسرٌب٘ی  ،ریبعت خٕٟٛری  ،خب٘ ٝوبرآفزیٙبٖ ٚ ،سارت خب٘ٞ ٝب  ،پبرن ٞبی عّٓ  ٚفٙبٚری اعتبٖ ٞبی عزاعز
وؾٛر

 مخاطبیه :
وّیٔ ٝخبطجیٗ اوٛعیغتٓ اعتبرتبپی( ثٙیبٍ٘ش اراٖ  ،اعضبی تیٓ اعتبرتبح ٞب ٙٔ ،تٛرٞب  ،ؽتبة دٙٞذٞ ٜب ،عزٔبیٌ ٝذاراٖ ،تٛعع ٝدٙٞذٌبٖ ،
ٔذیزاٖ عبُٔ صبحجبٖ ثز٘ذٞبی ثشري  ،ادارات خصٛصی  ٚدِٚتی  ،دا٘ؾدٛیبٖ  ،وبرآفزیٙبٖ)

 هذف:
ٔعزفی  ٚوٕه ث ٝثز٘ذعبسی اعتبرتبح ٞب در راعتبی افشایؼ ٔیشاٖ وبرثزاٖ ٔ ٚؾتزیبٖ ٔ ٚعزفی آٖ ٞب ث ٝعزٔبیٌ ٝذاراٖ دِٚتی  ٚخصٛصی ثٝ
ٔٙظٛر وٕه ث ٝخذة عزٔبیٝ
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تعزف ٝعبَ ٞ 7934فت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٝ

 خذمات :
.7

رپرتبشآگْی :

هصبحجِ ٌ :فتٍ ٛثب ٔذیزاٖ ثٙیبٍ٘ذاراٖ اعتبرتبح ٞبی ٘ٛپب در صفح ٝآغبس رأ ( ٜعزفی ٘ ٚبْ ؽزح دلیك ٔحص َٛیب خذٔبت اعتبرتبح ٞب ثٝ
ٕٞزا ٜعىظ اس اعضبی تیٓ ) ( ٌفتٍٞ ٛب ث ٝصٛرت چبِؾی اعت ٍ٘ ٚب ٜحٕبیتی دارد )
ثرًذ استَری  :داعتبٖ ٔٛفمیت اعتبرتبح ٞبیی اعت و ٝث ٝعٛٙاٖ یه ثز٘ذ ؽٙبخت ٝؽذٔ ٜطزح ؽذ ٜا٘ذ.

.2

آگْی ثٌری ٔ :عزفی ٔؾخصبت ٚ ٚٚیضٌی ٞبی وغت  ٚوبر ٞب

 .3هطبٍرُ در زهیٌِ استراتصی رٍاثظ عوَهی

.4

خذهبت آًالیي  :رپزتبصآٌٟی در عبیت ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙج ٚ ٝؽٙج ًٔ ٝاٍّ٘یغی  ،تِٛیذ ٔحتٛا  ،ا٘تؾبر در ؽجىٞ ٝبی اختٕبعی ؽٙجٝ
ًٔ ( ِیٙىذیٗ  ،تٍّزاْ  ،ایٙغتبٌزاْ  ،تٛئیتز ٌٌُٛ ،پالط  ،ثّ) ٝ
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تعرفِ تجلیغبت هحتَایی سبیت ّفتِ ًبهِ ضٌجِ | سبل 7397

تجلیغ

هجلغ(تَهبى)

رپزتبصآٌٟی داخُ عبیت (  2عىظ ِ 2 +یٙه )

550.000

اِف) ٔتٗ رپزتبص ثعذ اس درج ؽذٖ در عبیت ٞفت٘ ٝبٔ ٝثبلی ٔب٘ذ ٚ ٜحذف ٘خٛاٞذ ؽذ.
ة) در صٛرت ٘یبس عىظ تٛعط عىبط ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙج ٝثب تعزف ٝای خذاٌب٘ ٝا٘دبْ خٛاٞذ ؽذ.

تعرفِ خذهبت ثٌری سبیت ّفتِ ًبهِ ضٌجِ | سبل 7397

تجلیغ
ثٙز عبیت

هجلغ(تَهبى)

عبیش 923*923

3.850.000

تعرفِ خذهبت تجلیغبت هستقین ّفتِ ًبهِ ضٌجِ | سبل 7397

توبم صفحِ

_______

7.430.000

CM

24*22

ًین تبی ثسرگ(ضٌجِ)

7.540.000

7.700.000

CM

27*26

ًین تبی هتَسظ

7.770.000

990.000

CM

27*19

ًین تبی کَچک

825.000

600.000

CM

27*9

ًَار عوَدی

_______

440.000

CM

4*93

گَضَارُ

900.000

________
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79.2 * 2.2 CM

تعزف ٝعبَ ٞ 7934فت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٝ
تعرفِ ًسخِ چبپی رپرتبش ٍ هقبلِ در ّفتِ ًبهِ ضٌجِ | سبل 7397

توبم صفحِ (  2500کلوِ)

_______

7.700.000

ًین صفحِ (  7300کلوِ)

_______

880.000

ثبکس خجری( 250کلوِ )

_______

330.000

ستَى (  900کلوِ)

_______

440.000

ثبکس هعرفی ثرًذ

220.000

________

گَضَارُ صفحِ اٍل

900.000

________

اِف) عىظ  ٚتیتز خّذ لیٕتی ٘ذارد  ٚتصٕیٓ ٌیزی آٖ ثز عٟذ ٜتحزیزٞ ٜفت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٔ ٝی ثبؽذ.
ة) در صٛرت ٘یبس عىظ تٛعط عىبط ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙج ٝثب تعزف ٝای خذاٌب٘ ٝا٘دبْ خٛاٞذ ؽذ.
ج) رپٛرتبص ث ٝصٛرت ٔتٙی اعتٔ( .ثُ ٔمبِٔ،ٝصبحج،ٝیبدداؽت ٕٞ ...ٚزا ٜثب عىظ)
در ثخؼ رپٛرتبص ثزای ٌزفتٗ ثبوظ ٔعزفی ثز٘ذ یب ٌٛؽٛار ٜدر صفح ٝا َٚثبیذ در صفحبت داخّی ،
آٌٟی رپٛرتبصی داؽت ٝثبؽیذ و ٝتیتز آٖ در صفح ٝا ٓٞ َٚثیبیذ .أىبٖ ا٘تخبة صفح ٝاَٚ؛ ثذ ٖٚچبح
ٔتٗ رپٛرتبص در صفحبت داخّی ٚ ،خٛد ٘ذارد.
د) در صٛرت تِٛیذ ٔحتٛا اس عٕت ٞفت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٔ ٝجّغ  2.333.333ریبَ ثٔ ٝجّغ وُ اضبف ٝخٛاٞذ ؽذ.

09902288854
ثرای هطبٍرُ ثیطتر ثب هب در ارتجبط ثبضیذ
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تعزف ٝعبَ ٞ 7934فت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٝ

تعرفِ پَضص خجری ٍ حبهی رسبًِ ای ّفتِ ًبهِ ضٌجِ | سبل 7397

ایي پکیج ثرای پَضص رسبًِ ای ایًَت ّب ٍ کبرگبُ ّبی آهَزضی هی ثبضذ.

پَضص خجری

هجلغ (تَهبى)

اًتطبر خجر در سبیت ( 200کلوِ)  +یک عکس +یک لیٌک

770.000

اًتطبر خجر در کبًبل (پست عبدی)

90.000

اًتطبر خجر رٍیذاد در ایٌستبگرام (  7رٍز کبهل در استَری ایٌستبگرام )

700.000

چبح خجر در ّفتِ ًبهِ ( ثبکس خجری  250کلوِ ای در صفحِ رٍیذاد )

700.000

هجوَع پکیج پَضص خجری ٍ حبهی رسبًِ ای 400.000تَهبى هی ثبضذ.

اِف) تٟیٌ ٝشارػ اس رٚیذاد ثب تعزف ٝای خذاٌب٘ ٝا٘دبْ خٛاٞذ ؽذ.
ة) ثبکس پَضص خجری ٍ حبهی رسبًِ ای فقظ هختص رٍیذاد ّبی استبرت آپی هی ثبضذ.
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تعزف ٝعبَ ٞ 7934فت٘ ٝبٔ ٝؽٙجٝ
شبکه های اجتماعی:
ایٌستبگرام(تَهبى)
پغت (  2رٚس)ٜ

780.000

اعتٛری (  24عبعت)ٝ

700.000

تلگرام(تَهبى)
پغت عبدی (  2عبعت پغت آخز )

770.000

پغت ٚیض 72 ( ٜعبعت پغت آخز ) عبعت  22ؽت تب  73صجح

200.000

پیي ( سٌجبق کردى )
 4عبعت

25.000

 3عبعت

35.000

رادیو و تلوزیون :
تلَزیَى ضٌجِ
آ٘٘ٛظ  93ثب٘ی ٝای

500.000

رادیَ ضٌجِ
 93ثب٘یٝ

700.000

_ پس از سفبرش در صَرت ًیبز ثِ فبکتَر  ،پیص فبکتَر جْت تبییذ ارسبل ضذُ ٍ پس از تبییذ فبکتَر ًْبیی
جْت هْر ٍ اهضب ٍ پرداخت ارسبل خَاّذ ضذ.
_ هجلغ قیذ ضذُ در فبکتَر ثِ ًبم آقبی اکجر ّبضوی صبحت اهتیبز ٍ هذیر هسئَل ّفتِ ًبهِ ضٌجِ ٍاریس ضَد.

_ آگْی یب هحتَا پس از تسَیِ کبهل ٍجِ هٌتطر خَاّذ ضذ.
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