« خدمات تبلیغاتی شبکه انرژی خورشیدی ایران »
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نوع خدمات

تعرفه

نصب بنر در

ماهانه  2/500/000ریال

صفحه اول سایت

( 01تا  52درصد تخفیف برای بازه  3ماه تا یکسال)

نصب بنر در

ماهانه  1/500/000ریال

صفحات فرعی

( 01تا  52درصد تخفیف برای بازه  3ماه تا یکسال)

توضیحات
مشخصات فایل:
ارتفاع  :حداکثر  052پیکسل
عرض  531 :پیکسل (ثابت)
حجم فایل  :حداکثر  011کیلوبایت
قالب فایل :فرمت های متداول ()… ,bmp, gif, Jpg
«برای تصاویر متحرک ترجیحاً از فرمت  GIFاستفاده شود»
صفحات بازار الکترونیک ،مناقصات ،بانک اطالعاتی و دوره های آموزشی
هر کدام با مخاطبین خاص خود می توانند محل مناسبی برای نمایش
آگهی شما باشند.

2/000/000ریال

در صورت نیاز امکان ایجاد یک صفحه اختصاصی با آدرس مشخص برای
لینک به بنر مربوطه وجود دارد ،این امکان در مواردی که آدرس اینترنتی
خاصی برای لینک وجود ندارد بسیار مناسب و کاربردی می باشد.

نصب بنر در

هر بار ارسال 1/500/000ریال

هفته نامه الکترونیک

( 01تا  52درصد تخفیف برای ارسال بیش از  3بار )

خبرنامه الکترونیک سوالرین ،هر دو هفته یکبار برای بیش از 2111
مشترک حقیقی و حقوقی فعال در صنعت انرژی خورشیدی ارسال می شود.
اشتراک در این نشریه تخصصی رایگان است.

طراحی و ارسال

هربار ارسال  3/000/000ریال

ویژه نامه الکترونیک

( 01تا  52درصد تخفیف برای ارسال بیش از  3بار )

ایجاد صفحه اختصاصی
در سایت

نصب لوگو در قسمت
حامیان

درج دوره های تخصصی
در قسمت آموزش

 8طراحی کاتالوگ دیجیتال

ساالنه  20/000/000ریال

ساالنه  1/000/000ریال

 4/000/000ریال

محتوای ویژه نامه کامالٌ اختصاصی و سفارشی شده خواهد بود و برای تمام
مشترکین هفته نامه الکترونیک در زمانهای مورد نظر ارسال خواهد شد.
برای دریافت نمونه ویژه نامه می توانید با ما تماس بگیرید.
با توجه به محدودیت در نظر گرفته شده ،اولویت این بخش با مراکز علمی
پژوهشی ،انجمن ها و مراکز دولتی می باشد .لوگو حامیان به مدت یک
سال بصورت مستمر در انتهای صفحه اصلی سایت با لینک مربوطه نمایش
داده خواهد شد.
مراکز علمی و آموزشی و شرکت های محترمی که اقدام به برگزاری دوره
های آموزشی تخصصی می نمایند ،می توانند دوره های خود را در این
قسمت اطالع رسانی نمایند(حداکثر  51دوره برای یکسال)
در ضمن در صورت توافق ،امکان معرفی همایش ها و سمینار های
آموزشی در تقویم شبکه انرژی خورشیدی نیز وجود خواهد داشت.
برای مشاهده کاتالوگ نمونه به آدرس زیر مراجعه کنید:

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم سفارش خدمات تبلیغاتی با ما تماس بگیرید.
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