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استان تهران

دانــرو بـرای صـاحبـان کـسب و کار
سرویس تبلیغاتی دانرو بستری هوشمند و مبتنی بر موقعیت مکانی ،برای معرفی کسب و کار شما به مشتریان است.

پکیــج ویــژه
ایجاد صفحه اختصاصی با قابلیت شخصی سازی برای کسب و کار شما در اپلیکیشن و وبسایت

بنر معرفی کسب و کار شما در اسالیدشو صفحه اصلی دستهبندیهای مرتبط در اپلیکیشن

هدفمندترین نوع تبلیغات محلی در اپلیکیشن دانــرو

طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویداد (حـراجها و تخفیفها ،اطـالع رسانیها ،افتتاحیهها) در صفحه دستهبندی مرتبط

دانــرو بــا اســتفاده از موقعیــت مکانــی مشــتریان بالقــوه ،کســب و کار شــما را بــه آنهــا معرفــی مــی کنــد .بــه آنهــا ایــن
فرصــت را میدهــد تــا تجربیــات خــود را از محصــوالت و خدمــات شــما بــه صــورت رای و نظــر ،در جهــت افزایــش
آگاهــی شــهروندان و مقبولیــت عمومــی ثبــت نماینــد.
همزمــان بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از اپلیکیش ـنها ،دانــرو امــکان جســتجو و دســـترسی آســان و ســریع بــه آنچــه

اپلیکیشن و همینطور نمـایش در قسـمت ویژه رویدادهای شهر

امـکان سفر مشتریان به محل کسبوکار شما با  30درصد تخفیف بیشتر با اپـلیکیشن
اولـویت بـاالتر نمایش آگهی شما در اپلیکیشن و وبسایت (جستجو)

نـمایش کسبوکار شـما در قسـمت بــرگزیدههای صفـحه اول اپـلیکـیشن

طـراحی کـاور صفحهی اخـتصاصی قابل نمایـش در اپـلیکیشن و وبسایت

ک ـه نیــاز مشــتری اســت را فراهــم مــی کنــد .دانــرو مشــتریان را آگاه میکنــد کــه در نزدیکتریــن جــای ممکــن ،بــدون

عکاسی توسط تیم دانرو و نمایش گالری عکس از محصوالت و خدمات شما

دانــرو ارائــه دهنــده بــه روزتریــن و کاربردیتریــن نســل تبلیغــات محلــی اســت و بــا ویـــژگیهای فنــی ،هنــری و همینطور

داشبورد اختصاصی آمار دورهای کسبوکار شما و ارائه مشاورههای منطبق با آن

تولید ویدیو تبلیغاتی توسط تیم دانرو و قرار دادن ویدیوی اختصاصی از کسبوکار شما

هــدردادن وقــت و هزینــه ،بتواننــد از مـــحصوالت و خدمــات مــورد نظرشــان اســتفاده کننــد.
مشــاوره تخصصــی در حـــوزهی تبلیغــات ،کامــلترین خدمــات مـــمکن را بــرای صاحبان کســب و کار فراهــم میکند.

استانهای الـبـرز ،اصفهان ،گیالن و جنوب تهران (شهر ری)

مشاوره و طراحی هویت بصری برند شما (رنگ ،لوگو و لوگوتایپ)

نمایش بنر تبلیغاتی در صفحات اصلی و دسته بندی مرتبط اپلیکیشن با توجه به موقعیت مکانی مشتری

اشتراک یکساله سرویس تبلیغاتی دانــرو

ویژگیهای این سرویس:

 9.850.000ناموت

پکیــج عادی

ی با قابلیت شخصیسازی برای کسبوکار شـما در اپـلیکیشن و وبسایت (جستجو)
ایجاد صفحه اخـتصاص 
طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویداد (حراجها و تخفیفها ،اطالعرسانیها ،افتتاحیـهها)

ایـجاد صـفحه اختصاصی با قابلیت شخصیسازی بـرای کسبوکار شما در اپلیکیشن و وبسایت

امکان سفر مشتریان به محل کسبوکار شـما با  ۳۰درصد تـخفیف بیشتر با اپـلیکیشن دانـرو ( ۵۰سفر)

بنر معرفی کسبوکار شما در اسالیدشو صفحه اصلی دستهبندیهای مرتبط در اپلیکیشن

نمایش کسبوکار شما در قسمت برگزیدههای صفحه اول اپلیکیشن

اپـلیکیشن و همینطور نمایش در قسمت ویژه رویدادهای شهر

اولویت باالتر نمایش آگهی شما در اپلیکیشن و وبسایت (جستجو)

طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویداد (حراج ها و تخفیفها ،اطالع رسانیها ،افتتاحیه ها) در صفحه دستهبندی مرتبط

طراحی کاور صفحه اختصاصی قابل نمایش در اپلیکیشن و وبسایت

امکان سفر مشتریان به محل کسبوکار شـما با  30درصد تـخفیف بیـشتر با اپـلیکیشن

داشـبـورد اخـتصاصی آمـار دورهای کسـبوکار شـما و ارائـه مشــاورههای منـطبق بـا آن

نـمایش بنـر تبلیغاتی در صفحات اصلی و دستهبندی مرتبط اپـلیکیشن ،با تـوجه به موقعیت مکانی مشتری

نمایش آدرس و تلفن کسبوکار در پیکبرتر (اصفهان)

اولویت باالتر نمایش آگهی شما در اپلیکیشن و وبسایت (جستجو)

نمایش کسب و کار شما در قسمت برگزیده های صفحه اول اپـلیکیشن

طراحی کاور صفحهی اختصاصی قابل نـمایش در اپـلیکیشن و وبسایت

اشتراک یکساله سرویس تبلیغاتی دانــرو

 1.500.000ناموت

اشتراک ششماهه سرویس تبلیغاتی دانــرو

 1.000.000ناموت

داشـبورد اخـتصاصی آمـار دورهای کسبوکار شـما و ارائـه مشـاورههای منـطبق با آن

نمایش بنر تبلیغاتی در صـفحات اصلی و دستـهبندی مرتبـط اپلیکیشن با توجه به موقعیت مکانی مشتری

اشتراک یکساله سرویس تبلیغاتی دانــرو

 6.000.000ناموت

ویژگی های دانــــرو
سامـــانه دانــــــرو

نـزدیـکتـرینها

www.dunro.com

ن و یا کسبوکار گـوناگون را به مشتریان ارائـه میدهد.
ن محل در میان بیش از نیممیلیـون مـکا 
دانـرو نزدیکتری 

پکیج منحصربهفرد دانــرو برای کسبوکارهای تهرانی با ویژگیهای جذاب

ثبت مکان جدید

ایجاد صفحه اختصاصی با قابلیت شخصیسازی برای کسبوکار شما در اپلیکیشن و وبسایت

بـنر مـعرفی کسبوکار شـما در اسـالیدشو صفحه اصـلی دستـهبندیهای مرتـبط در اپلیکیشن

طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویـداد (حـراجها و تـخفیفها ،اطالعرسانیها ،افتـتـاحیهها) در

نـظـرگـردی

دستـهبنـدی مرتـبط اپـلیکیشن و هـمینطور نـمایش در قسـمت ویژه رویـدادهای شــهر

در دانـرو کاربران میتوانند نظرات خود را درباره اماکنی که از خدمات آنجا استفاده نمودهاند و یا از آنجا بازدید کردهاند ،در دو

امکان سفـر مشـتریان به محل کسبوکار شـما با  30درصـد تـخفیف بیـشتر با اپـلیکیشن

قالب رای و نظر ،ثبت کنند .کاربــران میتـوانند پیش از مراجعه به هر مکان ،با مطالعه نظرات دیگران انتخاب هوشمندانهتری

اولـویت بـاالتر نـمایش آگـهی شما در اپـلیکیشن و وبسایت (جستجو)

داشته باشند.

نمایش کسبوکار شما در قسمت بــرگزیده های صفـحه اول اپـلیکیشن

طراحی کاور صفحهی اخـتصاصی قابل نمایش در اپلیکیشن و وبسایت

رویـدادهـا

عکاسی توسط تیم دانرو و نمایش گالری عکس از محصوالت و خدمات شما

ت از جدیـــدترین حراجهــا و تـــخفیفها ،نـــمایشگاه ها ،افتتاحیههــا و دیگــر
کاربــران دانـــرو میتواننــد ســریع و راحـ ـ 

تولید ویدیو تبلیغاتی توسط تیم دانرو و قرار دادن ویدیوی اختصاصی از کسبوکار شما
داشـبـورد اختصاصی آمار دورهای کسب و کار شما و ارائه مشاوره های منـطبق با آن

رویدادهــای مهــم شــهر بــا خبــر شــوند.

مشاوره و طـراحی هـویـت بصـری بـرند شـما (رنـگ ،لـوگو و لـوگوتـایپ)

نمایش بنر تبلیغاتی در صفحات اصلی و دسته بندی مرتبط اپلیکیشن با توجه به مـوقعیت مکانی مشتری

اجرای تورمجازی یا عکاسی  ۳۶۰درجه بصورت اختصاصی در صفحه کسب و کار شما با متراژ حداکثر  ۲۵۰متر

ارسال پوش نوتیفیکیشن برای مخاطبان دانرو با قابلیت تعیین منطقه جغرافیایی و جنسیت مخاطبین

اشتراک یکساله سرویس تبلیغاتی دانــرو

 12.850.000ناموت

ویژگی های جدید دانــــرو
شبـکه اجـتمـاعـی
فعالیــت دوســتانتان را در پیـــادهرو دانـــرو دنـــبال کنیـــد و از تجربیــات
یکدیگر بهـــره بـبـــرید.

دریافت سکه و نشان

پکیج نمایش منطقه ای

بــا فعالیــت در دانـــرو ســکه بــه جیــب بـــزنید و نـــشانهایی دریـــافت

ایجاد صـفحه اخـتصاصی با قـابلیت شـخصیسـازی بـرای کسبوکار شـما در اپلیکیشن و وبسایت

عـکاسی توسط تیم دانرو و نـمایش گالری عـکس از مـحصوالت و خـدمات شما
اولویت باالتر نمایش آگهی شما در اپلیکیشن و وبسایت (جستجو)

نـمایش بـنر تبـلیغاتی در صـفحات اصـلی و دسـتهبنـدی مرتـبط اپـلیکیشن با تـوجه به موقعیت مکانی مشتری

طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویـداد (حراجها و تخفیفها ،اطالع رسانیها ،افتـتاحیه ها) در صفحه دستهبندی مرتبط
اپـلیکیشن و همینطور نمایش در قسمت ویژه رویدادهای شــهر

اشتراک یکساله پکیج نمایش منطقه ای دانــرو

شـما میتوانید محل کسبوکار خود و یا هر مکان دیگری که مـدنظر شـماست بهصورت رایگان به دانرو اضافه کنید.

 3.500.000ناموت

کنیــد کــه شـــما را از ســـایر کاربــران دانــرو متمایــز میکنــد.

بـازارچـه
با سکههایی که به جیب زدیـد ،در بـازارچه دانـرو خـرید کنـید و پیشنهادهای
جذاب آن را به دست آورید.

اعالم حضور
حضــور خــود را در اماکــن گوناگــون بــه دیگــران اعــام کـــنید ،یــا بــرای
ک مــکان عکــس اضافــه نماییــد.
یـ 

نمایش بنر منطقه ای در صفحه اصلی اپلیکیشن و دسته بندی مرتبط (یک ماهه)

 650.000ناموت

نمایش بنر منطقه ای در صفحه اصلی اپلیکیشن و دسته بندی مرتبط (سه ماهه)

 1.500.000ناموت

دعوت دوستان
در صــورت عضویــت دوســتانتان در دانــرو و وارد کـــردن کــد شــما بــه عنوان
معــرف ،ســکه دریافــت خواهیــد کرد.

همیــن االن دانــرو را دانلــود کنیــد

