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نــی نــی بــان

پـربـازدیدتریـن رسانــه بارداری و کودک یـاری در ایــران با  ۲میلیون کاربر در مــاه
نمایش آگهـی در صفحـه اول و صفحات اول سرویـس هـای وب سایت

خانـواده هایـی کـه قصـد بـارداری ،تجربـه بارداری یـا نابـاروری و تربیت کودک را داشـته انـد ،نیاز به رسـانه ای که بتوانـد اطالعات
بـان از قصـد بـارداری تـا  9سـالگی کودک را پوشـش مـی دهـد و در دسـته بندی های اصلـی ذیل قـرار می گیرد:

ویژگــی های بسته تبلیغــــات بنری نی نی بان
نمـایـش همزمـــان بنرهـــا در وب سـایــت نــی نــی بـان و اپلیـکیشــن مـوبــایل نی نـی بـان
نمایــش آگهــیها در قـــالـب تبلیغـات متنی

طراحی رایگان بنر و صفحه فرود در آتلیه طراحی

یک نــوبــت پـــوشش رایــگان در تلـگــرام

نمایـشآگهیشمادرخبرنـامهایمیلینینیبـان

درج یک نوبت رپورتاژ آگهی رایگان به ازای هر سه ماه آگهی بنری
تعرفه تبلیغات بنـــری
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نمایش آگهــی درتمـــامی اخبـــار و مطالب درج شده در سایــت

مـورد نیـاز آنهـا را تامیـن کنـد ،حـس کـرده انـد .نی نی بـان آمده اسـت تا ایـن نیاز را پوشـش دهـد .محتـوای وب سـایت نی نی

بنـــرهاي تبلیغاتــی در وبسایت نــی نـی بـان به یکی از  2حالـت زیر می تـواند قـرار گیـرد:
 - 1در صفحه اول وب سایت و صفحه اول تمام سرویس های وب سایت

 - 2در تمام مطالب درج شده در وب سایت

پکیج تبلیغاتی وبسایت
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ایجاد صفحه اختصاصی با امکانات فرم تماس ،کوپن تخفیف ،گالری عکس ،ویدیو ،طراحی اختصاصی و ده امکان ویژه دیگر
درج کلمات کلیدی آگهی ،وبسایت آگهی دهنده و موقعیت یابـــی در نقشه گوگل به همـراه درج لینک تلگرام و اینستاگــرام
نمایش آگهی در انتهای مطالب نی نی بان و نی نی سوال ،از طریق اولین سامانه هوشمند نمایش تبلیغات محتوایی در کشـور

 نشان سرآمد جشنواره رسانه های دیجیتال 95
 اپلیکیشن منتخب وزارت بهداشت سال 1394

پکیج ویژه یک ساله 3.900.000 :ناموت

پکیج ویژه شش ماهه  2.900.000 :ناموت

نمایی از اپلیکـیشن موبـایل نی نی بـان
اندروید و iOS

ninibancom

niniban

وب سایت و اپلیکیشن برگزیده جشنواره وب و
موبایل ایران  93و 94

