Bartarinha. com

بانک اطالعات کسب و کارها
www.Bartarinha.com

وبسایت برترین ها
وبسایت  Bartarinha.comبا  10سال سابقه فعالیت به عنوان رسانه آنالین مجموعه پیک برتر و با روزانه  400هزار بازدید ،جایگاه ارزشمندی را

20

امـکان ویـژه
در پکیج تبلیغـاتی
آگهی ویــــــژه  1ساله

 4.900.000تومـــان
آگهی ویــــــژه  6ماهه

 3.900.000تومـــان

 2.900.000تومـــان

نمایش تخفیف ها به همراه امکان ایجاد کوپن تخفیف اختصاصی
نمایش آگهی در انتهای تمامی آگهی های رایگان
گالری عکس (اسالید شو) از محصوالت و خدمات شما
درج لینک وبسایت ،اینستاگرام و تلگرام
ارائه آمار دقیق بازدید توسط پنل پیشرفته تحلیل آگهی
طراحی اختصاصی آگهی در آتلیه طراحی
درج کلمات کلیدی آگهی در جهت بهبود رتبه در موتورهای جستجو
نمایش  4مقاله مرتبط با کسب و کار شما
درج  4ویدیو اختصاصی از کسب و کار شما new

صفحه اختصاصی آگهی با امکانات

آگهی ویــــــژه  3ماهه

اولویت باالتر نمایش آگهی در وب سایت و اپلیکیشن های موبایل

نمونه کوپن تخفیف اختصاصی

Bartarinha.com

ایجاد صفحه اختصاصی برای آگهی دهنده با فرم تماس

موقعیت یابی و مسیریابی در نقشه new Google
منشی اینترنتی (با قابلیت ارسال پیامک و پیام صوتی) new
امکان قرار دادن پیام صوتی new

در انتخـاب بسته تبلیغـــاتی

خود دقت فرمـایید زیرا امکان
تبدیل و کنسل کردن آگهـی
وجود ندارد.

امکانات اختصاصـی صنفـی new
امکان ارسال نظر کاربران و پاسخ مستقیم آگهی دهنده new
تیم حرفه ای خدمات پس از فروش و پشتیبانی از آگهی new

نمایش آگهی های ویژه در انتهای اخبار و مطالب پـورتال برترین ها،
از طریق اولین سامانه هوشمند نمایش تبلیغات محتوایی در کشـور

مشاوره تغذیه
پزشک زیبایـی
پزشک پوست
پزشـک الغـری
دنـدانپـزشـک
دکتـر اطفـــال
دکتـــر زنـــان

پزشک متخصص
مـــــزون
شوی لبــــاس
سالن زیبایـــی
سالن آرایشــی
خدمات آرایشی
باشگاه ورزشـی

آموزشگاه کامپیوتر
آموزشگاه هنــــری
آموزشگاه آشپـزی
آموزشگاه نقاشــی
تدریس موسیقــی
تدریس خصوصی درسی
تدریس خصوصی هنری

آتلیه عکاســــی
تـــهـیــه غــذا
موسسه پذیرایـی
برگزاری جشن تولــد
باغ و تاالر پذیرایــی
خانــه سالمنــــدان
گالری پوشـــاک

آموزشگـاه خیاطـی
اجرای موزیـــک
تعمیــرگاه خـودرو
خدمات حمل و نقل
خدمــات فنــی
خدمات نظافتـی

نمونه آگهی در اپلیکیشن موبایل برترین ها

برخی از کلمات کلیدی وب سایت  Bartarinha.comدر صفحه اول وب سایت  ( Googleلیست به روز کلمات را از مشاور خود بخواهید)

صفحه اول وب سایت

اولویت باالتر نمایش آگهی در وبسایت و اپلیکیشن های موبایل در دسته بندی ها

برای معرفی کاال و خدمات فراهم کرده است .وب سایت برترین ها با بیش از  100کلمه کلیدی مربوط به اصناف و مشاغل مختلف ،در صفحه
اول نتایج موتور جستجوی  googleقرار دارد و همین امر موجب خواهد شد مخاطبان بالقوه زیادی ،روزانه به این وب سایت مراجعه کنند.

