
  

  

  اخبار چاپتعرفه آگهی وب سایت 
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  . چاپ ، تنها سایت تخصصی در حوزه چاپ می باشد حمایت از توسعه صنعت وابسته به انجمن  پایگاه اطالع رسانی اخبار چاپ      

     .در بنر کناري و لوگو سایت امکان پذیر است اخبار چاپارائه تبلیغ در 

  .اندازه پایه در نظر گرفته است سه   هاي خود براي آگهی اخبار چاپ

  پیکسل  468 * 60            لوگو: نوع  

  پیکسل   290*100کادر کوچک   :  نوع

  پیکسل    290*200   بزرگ   کادر :نوع 

  .آگهی ها با احتساب احتمال مساوي در صدر و باالي سایت قرار می گیرد *

  .کیلو بایت باشد 20و کمتر از   swf   ،gif  ،jpgها باید فرمت  فایلهاي آگهی: توجه 

  تعرفه *

  .گردد  محاسبه می مطابق جدول زیرها  تعرفه آگهی

، بانک ملی ایران ، شعبه سازمان  0106596955004و واریز هزینه به شماره حساب  کاملآگهی هاي سایت پس از تسویه حساب 

  . نمایش داده خواهد شد ، ه صنعت چاپ بنام انجمن حمایت از توسع ،مدیریت و برنامه ریزي 

  )ریال(یکساله   )ریال(شش ماهه   )ریال(سه ماهه   )ریال(ماهیانه   صفحات  نوع

  48،000،000  25،500،000  13،500،000  5،000،000  تمام صفحات  لوگو

  9،600،000  5،100،000  2،700،000  1،000،000  صفحه اول  کادر کوچک

  7،680،000  4،080،000  2،160،000  800،000  صفحات داخلی

  19،200،000  10،200،000  5،400،000  2،000،000  صفحه اول  کادر  بزرگ

  14،400،000  7،650،000  4،050،000  1،500،000  صفحات داخلی

  

  .حد اکثر سفارش یک سال می باشد  :  1تبصره 

  .گردد  تخفیف می% 8در صورت سفارش کادر کوچک و یا کادر بزرگ براي تمام صفحات ، شامل :   2تبصره 

  مالحظات   

قوانین تابع قوانین جمهوري اسالمی ایران است و از پذیرش آگهی سایتهاي حاوي تصاویر غیر اخالقی و همچنین مغایر با  اخبار چاپ *

  .جمهوري اسالمی ایران معذور است 

  )زدید کنندگان به سایت هاي غیر مجاز دیگرمانند راهنمایی با(در صورت تغییر در ماهیت آگهی دهنده در زمان نمایش آگهی  *

  .و یا مسئولیت شعارها ، مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده است 

آماده همکاري جهت طراحی بنر است که  اخبار چاپطراحی بنر بر عهده سفارش دهنده است و در صورت نیاز سازمان آگهی هاي  *

  .محاسبه خواهد شد  هزینه آن به صورت مجزا
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