آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتال
www.DaartAgency.com
دارت
آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتال دارت یک آژانس تمام سرویس در حوزه دیجیتال می باشد .خدماتی چون بازاریابی شبکه های اجتماعی،
بهینه سازی وب سایت ( سئو ) ،بازاریابی محتوا ،طراحی و راه اندازی کمپین های دیجیتال و  ...را به کسب و کار و برندها ارائه می نماید.
چرا با دارت همکاری کنیم ؟
یکی از مهم ترین موضوعاتی که آژانس های تبلیغاتی و بازاریابی کمتر به آن توجه می کنند ،طراحی و تدوین استراتژی مناسب برای
کسب و کارهاست .آژانس دارت قبل از ارائه هر نوع راهکاری  ،سعی در کشف نیازها و خواسته های دقیق مشتریان دارد تا بهترین
استراتژی و راهکارها را مناسب با بودجه ،نوع صنعت و حرفه و عالیقشان به آنها پیشنهاد دهد.
سه وظیفه اصلی آژانس دارت :
 1طراحی استراتژی تبلیغاتی مناسب

 3خالقیت در ارائه پیام مناسب

 2انتخاب رسانه ( مدیا ) مناسب

دارت مثــل یــک رهبــر ارکســتر بــرای تدویــن و اجــرای ایــن اســتراتژی ها در کنار شماســت.
تعرفه آژانس دارت
خدمات

شرح خدمات

 12مقاله آموزشی برای بهبود سئو و وب سایت 700 ،تا  1000کلمه

تولید مقاله

هویت بصری

تیزر تبلیغاتی و مستند

حضور در دو یا چند رسانه همزمان و یکپارچه ()IMC

قابل مذاکره

 1دقیقه به باال

برای انتشار در شبکه های اجتماعی و وب سایت

پکیــج اینستــاگــرام
پکیج 1

پکیج 2

فالـــوور

20 K

10 K

8K

پست ثابت

37

15

12

5

5

3

1

1

1

15

15

10

تعداد موشن گرافیک
تبلیغ اینستاگرام

(شات)

عکاسی تا  10فریم
تعداد بازدید ( اسپانسری)

آپلود پست

(هفتگی)

قیمت (تــومان)

قابل مذاکره

قابل مذاکره

پکیــــج سئـــــو
پکیج 3

پست

2.400.000

طراحی لوگو ،رنگ سازمانی ،اوراق اداری ،طراحی کاراکتر و اینفوگرافیک

خدمات عکاسی

متحرک(تا 3ثانیه)

قیمت

قابل مذاکره

کمپین های دیجیتال  360درجه

نوع پکیج

کلیه قیمت ها به ناموت می باشد

با صالحدید آژانس با صالحدید آژانس با صالحدید آژانس

150 K

80 K

40 K

 2الی  3عدد

 2الی  3عدد

 2الی  3عدد

20.000.000

13.500.000

9.600.000

نوع پکیج
پکیج A

 8کلمه کلیدی  2تا  3سیالب

پکیج C

 3کلمه کلیدی  2تا  3سیالب

پکیج B

شرح خدمات

 5کلمه کلیدی  2تا  3سیالب

پکیج  Dبه انتخاب مشتریان*

قیمت
18.000.000
12.000.000
6.000.000

قابل مذاکره

*هر تعداد کلمه کلیدی با هر تعداد سیالب

تولید محتوای تلگرامی
نوع پکیج

خدمات

تعداد /روز

قیمت

کالس C

 90پست اختصاصی

 3پست

2.500.000

کالس B

 150پست اختصاصی

 5پست

4.000.000

کالس A

 210پست اختصاصی

 7پست

6.000.000

پست های اختصاصی شامل عکس ،متن ،لینک ،انتشار پست می باشد.

