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مجلــه اینـترنتــــــی
www.Bartarinha.ir

مجله اینترنتی برترین ها
نمایــش آگهــی در صفحــه اول و صفحــات اول ســرویس های وب ســایت

اپلیکیشن های موبایل ،همواره در زمره پر بازدیدترین رسانــههای دیجیتـال در ایران قرار داشتـه است .ماهیانه  5میلیون کاربر از سایت
و اپلیکیشن های برترین ها استفاده می کنند که این میزان بازدید جایگاه مناسبی را برای برندینگ و فــروش شما فراهـم می کند.محتوای
برترین ها روزانه با بیش از  500خبر و مطلب جدید در گروه های محتوایی ذیل به روز می شود:
اخبار روز ،اخبار ورزشی ،سبک زندگی ،گردشگری ،چهره ها ،آشپزی ،سالمت ،دکوراسیون ،فرهنگ و هنر ،موفقیت دانش و فناوری.

مقرون به صرفه ترین بسته تبلیغات اینترنتی :
 -2نمایش آگهی ها در نسخه ریسپانسیو (موبایل) پورتال برترین ها
 -3نمایش آگهی در اپلیکیشن های برترین ها و اخبار داغ

تضمیــن

حداقــل

 10هـــــزار کلیــک

 -4نمایش آگهی ها در قالب تبلیغات متنی در انتهای مطالب (اسپانسر لینک)

در طــــول مـــــاه

 -5طراحی رایگان بنر و صفحه فرود در آتلیه طراحی

Goo.gl

بــر مبنــای آمارگیــر

ساختمــان پـزشکـان

 -1نمایش آگهی در نسخه  Desktopبا بنرهای سایز استاندارد و بیلبوردی

 -6تضمین حداقل  10هزار کلیک در ماه

بنرهاي تبلیغاتی درمجله اینترنتی برترین ها به یکی از  2حالت زیر می تواند قرار گیرد:
در تمام اخبار و مطالب درج شده در وب سایت

در صفحه اول و صفحه اول تمام سرویس های وب سایت

تعرفه تبلیغات بنـــری

نوع آگهی

A

قیمت ماهانه 5.900.000

حداقل نمایش

% 20

ساختمان
پزشکان
5.900.000
% 100

B

C

D

8.900.000

7.900.000

9.900.000

% 100

% 33

پکیـج المــــــاس ساختمـان پزشکـان برترین ها

قیمت ها به ناموت می باشد

E

% 100

F

فـوتر

14.900.000 14.900.000 8.900.000
% 100

% 100

(با  20هزار بازدید موثر در ماه)

% 100

رپورتاژ
آگهی
1.500.000
-

به مد
ت محدود

 1پروفایل ساختمان پزشکان با امکان درج مقاله ،ویدیو ،فرم تماس ،لینک وب سایت و شبکه های اجتماعی و تماس مستقیم
 2نمایش ۱۰۰درصدی در نسخه  Desktopپورتال برترین ها
 3نمایش چرخشی بنر در نسخه ریسپانسیو (موبایل) پورتال برترین ها
 4نمایش چرخشی بنر در اپلیکیشن های موبایل برترین ها و اخبار داغ
 5درج اسپانــسر لینک متنی بصــورت چرخشــی در انتهــای مطالب
 6درج یک رپورتاژ رایگان (صرفا در ماه اکران آگهی)

نمایش آگهی درتمامی اخبار و مطالب صفحات داخلی وب سایت

مجله اینترنتی برترین ها با داشتن مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بیش از  300میلیون بازدید ماهانه از وب سایت و

نمایی از اپلیکیشن موبایل برترین ها

 8عکـاسی از محیط مطب یا کلینیک new

Android - iOS

 9فیــلم برداری معرفــی پــزشک new
 10اعزام خبرنگار حوزه ی پزشکی new
 11طراحی لندینگ پیج فرم دار new
 12ارسال پیامک فرم تماس new

 7درج آگهی با امکانات ویژه در بانک مشاغل  Bartarinha.comدر طول مدت قرارداد
ارزش پکیـــج:

 9.900.000ناموت

قیمت (ماهانه)

 5.900.000ناموت

منتخب مردمـی جشنــواره وب ایــران
نشان زرین جشنواره برند محبوب من

حضور مداوم در بین محبوب ترین و نصب
شدهترین اپلیکیشـــن های اخبــار و مجالت

