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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

 -4طراحی رایگان بنر و صفحه فرود در آتلیه طراحی

در طــــول مـــــاه

 -5تضمین حداقل  10هزار کلیک در ماه

Goo.gl

بــر مبنــای آمارگیــر

ساختمــان پـزشکـان

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

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

قیمت ها به ناموت می باشد

نوع آگهی

A

B

C

D

E

F

فـوتر

رپورتاژ آگهی

قیمت ماهانه
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ساختمان پزشکان

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

ساختمان پزشکان VIP

پروفایل ساختمان پزشکان با امکان درج مقاله ،ویدئو ،فرم تماس،
لینک وب سایت و شبکه های اجتماعی و تماس مستقیم

نمایش  100درصدی در نسخه دسکتاپ پورتال برترین ها

نمایی از اپلیکیشن موبایل برترین ها

نمایش چرخشی بنر در نسخه رسپانسیو (موبایل) پورتال برترین ها

Android - iOS

نمایش چرخشی بنر در اپلیکیشن های موبایل برترین ها و اخبار داغ
بنر  Aداخلی
نمایش به صورت تصادفی در فــوتر با ابعاد بیلبوردی
نمایش در خبر نامه ایمیلی برترین ها
درج یک رپورتاژ رایگان
عکاسی ،فیلمبرداری و اعزام خبرنگار

 5.900.000ناموت
امکانات ارائه شده در پکیج ها متعلق به همان ماه می باشد و قابلیت انتقال به زمان دیگر را ندارد.

 12.900.000ناموت

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

