رسانه تخصصی زیبایی و آرایش
www.ZibaMoon.com
زیبــامـــون
رسانه «زیبامــون» با هدف تولید محتوای دیجیتال فارسی در حوزه تخصصی زیبایی و آرایش در مهرماه  1395آغاز به کار نمود .در
حال حاضر تولید محتوا در این رسانه به صورت مقاله ،ویدیو و یا محتوای کاربر محور میباشد .اکثر مقاالت موجود در رسانه ،ترجمه
مقاالت روز دنیا در حوزه تخصصی زیبایی و آرایش بوده و با ویراستاری صحیح و علمی به قالبی درمیآیند که برای خواننده پارسیزبان
مانوس باشد .ویدیوهای موجود در وبسایت نیز دربرگیرنده موضوعات و آموزشهای بهروز در این حوزه هستند .این ویدیوها با
تالش بیوقفهی تیم تولید محتوای زیبامون ویرایش شده و با زیرنویس اختصاصی زیبامون به پارسیزبانان دنیا ارایه میگردد .رسانه
زیبامون در تعامل با کاربران نیز موفق بوده و محتوای متنوعی را در حوزه پرسشوپاسخ تخصصی زیبایی ،آگهیها و نیازمندیهای
مرتبط و ...در خود جای داده است .زیبامون برترین رسانه تخصصی زیبایی و آرایش پارسی زبانان از منظر رده بندی الکسا می باشد.
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 2.000.000ناموت

نوع آگهی

D

درصد نمایش

% 20

قیمت ماهانه

(فقط یک ظرفیت)

 900.000ناموت

معرفی مستقیم یا ضمنی کسب و کار در قالب یک محتوا با سئوی
حرفه ای  +اطالعات تماس ،نمونه محصوالت و خدمات  +یک عدد
لینکفالو+انتشاروماندگاردائمیمحتوادررسانهوموتورهایجستجو

تبلیغ کسب و کار در قالب اسپانسر  ۱۰محتوای ویدیویی  +تبلیغ

میتواند متن ،عکس یا ویدیوی کوتاه باشد ( ۵ثانیه)  +ویدیوها
در سایت وآپارات دائمی خواهند بود*.

500.000
ناموت

800.000
ناموت

ترکیبی از دو پکیج ویدیویی و محتوایی با تمامی ویژگی های 1.000.000
ناموت

خاص هر دو

* تهیه متن ،عکس و یا ویدیوی مذکور بر عهده خود کسبوکار میباشد.
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نکته) الزم به ذکــر است که وب سایت
زیبامون دارای مجوز رسمی نشر برخط از

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.

