
 

 تعرفه تبلیغات

 

 :هستند فیتخف شامل غاتیتبل یبرا کهیموارد

 یمهندس و یفن شرکت یمعرف 
 مشاور و مانکاریپ یفن دفتر 
 ساختمان با مرتبط یدیتول محصوالت 
 یساختمان یها فرآورده و مصالح 
 یساختمان خدمات 
 یمانیپ ای یا پروژه خدمات 
 ییدانشجو ای یافزار نرم خدمات 
 ییدانشجو یها پروژه انجام 

 آموزشگاههای فنی و آموزشی 
 مسکن سازندگان و سازان انبوه 
 امالک نیمشاور 
 مصالح فروش یها یندگینما 
 یعمران یها پروژه یمعرف 
 مرتبط یوبالگها و ها تیوبسا 

 یمعمار و عمران یمهندس با مرتبط موضوع هرگونه و

 

وط به بمخاطبین و کاربران ما عمدتاً مهندسین عمران و معماری کشور هستند و به این دلیل است که در باال بیشتر موضوعات مر
 رشته را برای تبلیغ پیشنهاد دادیم. 2این 

 ی را به شما تقدیم کنیم.ما میتوانیم تبلیغ شما را در معرض دید هزاران مهندس عمران و معماری قرار دهیم و بازدهی خوب

یل  ایم ل  رسا ا ا  ب ات  غ ی ل ب ت  . مکی  یا پ ات  یغ ل ب ت  . ایت  س ر  د ی  نر ب ات  غ ی ل ب ات ت یغ ل ب ت  . ه  بو ن را م د لگرا ات.  ت غ ی ل ب ی ت درا ات  غ ی ل ب ت  . م  ا گر تا وکف نس ب س   ی
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Telegram.me/mohandessin 
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Facebook.com/omraan.memari 
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 تعرفه تبلیغات بنری در سایت

 

 قیمت سایز بنر محل نمایش بنر نوع
A تومان ۰۱۱۱۱۱ 886*86 (باالی صفحات سایت )هدر سایت 
B تومان 00۱۱۱ 88۱*0۱ باالی صفحه اول سایت 
C تومان 0۱۱۱۱ 88۱*0۱ بلوک های میانی صفحه اول سایت 
D تومان 6۱۱۱۱ 88۱*0۱ باالی تمامی پست ها و صفحات سایت 
E تومان 0۱۱۱۱ 88۱*0۱ پایین تمامی پست ها و صفحات سایت 
F تومان 0۱۱۱۱ 0۱۱*۰۱۱ تمامی صفحات در پنل کناری سایت 
G تومان 8۱۱۱۱ 0۱۱*28۱ تمامی صفحات در پنل کناری سایت 
H تومان 0۱۱۱۱ ۰2۱*28۱ تمامی صفحات در پنل کاربری سایت 
J تومان 2۱۱۱۱ تبلیغات متنی تمامی صفحات در پنل کناری سایت 

 تمامی این قیمت ها برای تبلیغ به مدت یک ماه می باشد
 www.parandoush.com/engآدرس سایت: 

 تماس با مدیر سایت .برای سفارش بنر در سایزهای دیگر با مدیر سایت در تماس باشید :۰توضیح

 کیلوبایت نباشد 0۱بیشتر از  SWF یا GIF حجم فایل بنر در فرمت :2توضیح

 عزیزانی که برای اولین بار سفارش تبلیغات میدهند شامل تخفیف در قیمت پایانی نیز میشوند :0توضیح

 (روز 0ماه و  0روز تبلیغ بیشتر به شما تعلق میگیرد )یعنی  0تخفیف و  2۱۲ماهه  0ت سفارش در صور :2۱۲تخفیف 

 )روز ۰۱ماه و  8روز تبلیغ بیشتر به شما تعلق میگیرد )یعنی  ۰۱تخفیف و  0۱۲ماهه  8در صورت سفارش  :0۱۲تخفیف 

  

www.parandoush.com/eng
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 تعرفه تبلیغات پیامک انبوه

 

 (هر صفحههزینه ارسال )به ازای  تعداد پیامک
 تومان ۰0 عدد ۰۱۱۱۱تا 

 تومان ۰0 عدد 0۱۱۱۱
 تومان ۰8 عدد 0۱۱۱۱بیشتر از 

 کاراکتر می باشد 0۱هر صفحه پیامک فارسی شامل 
 هزینه ارسال پیامک انبوه به اعضای سایت

 تومان 8۱۱۱۱ فعال شماره موبایل 2۱۱۱از بیش 

 

 تماس با مدیر سایت .با مدیر سایت در تماس باشید ارسال پیامک انبوهبرای سفارش  :۰توضیح

 .می باشد ۰۱۱۱2۱۱۱۱۱۱۰0۰شماره مورد استفاده برای ارسال پیامک تبلیغاتی در این سامانه  :2توضیح

 کاراکتر فارسی است. 0۱منظور از هر صفحه پیامک ،  :0توضیح

 .مهندسین کشور هستندجامعه تمامی مخاطبین پیامک ها  :8توضیح
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 تعرفه تبلیغات در کانال تلگرامی مهندسین

 تومان می باشد. 0۱۱۱ نهزینه هر پست تبلیغی در کانال تلگرام مهندسی

 تبلیغ در یک شبانه روز سفارش دهید. 2شما میتوانید حداکثر 

 ساعت روی کانال باقی میماند. 0تبلیغ شما به مدت بعد از ارسال پست تبلیغی ، 

در ساعات مختلف شبانه روز پست محاسبه شده و  ۰۱۲شبانه روز ، تبلیغ شما با تخفیف تایی برای یک  2در صورت سفارش 
 .قرار میگیردتبلیغی بر روی کانال 

 تومان جداگانه دریافت میگردد. 0۱۱۱، در غیر اینصورت مبلغ  بر عهده شماستتبلیغی تهیه یا طراحی عکس و متن  :۰توضیح

 آدرس کانال تلگرامی مهندسین

https://telegram.me/mohandessin 

رش تبلیغ میتوانید به آیدی تلگرام زیر پیام دهید:زم و سفاهماهنگی های ال برای  

https://telegram.me/arianp 

  

https://telegram.me/mohandessin
https://telegram.me/arianp
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 ارسال ایمیل انبوهتبلیغات تعرفه 

 

 هزینه ارسال )به ازای هر عدد( به لیست دلخواه شما تبلیغاتی ایمیل ارسال 
 تومان ۰0 عدد 0۱۱تا 
 مانتو ۰0 عدد ۰۱۱۱تا 
 تومان ۰۱ عدد 0۱۱۱تا 

 تومان 6 عدد 0۱۱۱بیش از 
 هزینه ارسال کلی سایت به اعضایارسال ایمیل تبلیغاتی 

 تومان ۰2۱۱۱۱ و در دسترس ایمیل فعال 0۱۱۱از  بیش
 فرستاده میشود سایتبه اعضای  HTMLهای ساده یا البقر د تبلیغاتی  انبوه ارسال ایمیل

 

 تماس با مدیر سایت .با مدیر سایت در تماس باشید ارسال پیامک انبوهبرای سفارش  :۰توضیح

 طتمامی دریافت کنندگان ایمیل های تبلیغاتی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با رشته های عمران و معماری در ارتبا  :2حضیوت
 هستند.

سیستم ارسال ایمیل انبوه قابلیت گزارش گیری )تعداد ارسال شده،تعداد دریافت کنندگان،تعداد کلیک و ...( را   :0ضیحتو
 دارد.

برای طراحی ایمیل و عکسهای داخل ایمیل مبلغ  بر عهده شماست ، در غیر  اینصورتمحتوای ایمیل ها یا تهیه طراحی   :8ضیحتو
 تومان جداگانه دریافت میگردد. 2۱۱۱۱

دریافت کنندگان ایمیل های انبوه تبلیغاتی ، اعضای سایت هستند. شما میتوانید بانک ایمیل دلخواهتان را برای   :0ضیحتو
 ارسال ایمیل برای ما بفرستید.
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 تعرفه تبلیغات در صفحه اینستاگرام

 

 تومان می باشد. ۰۱۱۱۱ صفحه اینستاگرامهزینه هر پست تبلیغی در 

 تبلیغ در یک شبانه روز سفارش دهید. 2شما میتوانید حداکثر 

 سفارشات هفتگی و ماهانه هم پذیرفته می شود.

 باقی میماند. صفحه اینستاگرامساعت روی  0تبلیغ شما به مدت بعد از ارسال پست تبلیغی ، 

در ساعات مختلف شبانه روز پست محاسبه شده و  ۰۱۲شبانه روز ، تبلیغ شما با تخفیف تایی برای یک  2در صورت سفارش 
 .قرار میگیرد صفحه اینستاگرامتبلیغی بر روی 

 محاسبه می شود. 0۱۲در صورت سفارش هفتگی یا ماهانه ، تبلیغ شما با تخفیف 

تومان بابت طراحی عکس و متن تبلیغی  0۱۱۱تهیه عکس و متن تبلیغی به عهده خود شماست. در غیر اینصورت مبلغ  :۰توضیح
  جداگانه دریافت میگردد.

 تمامی اعضای صفحه اینستاگرام ، بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با رشته های عمران و معماری در ارتباط هستند. :2توضیح

 آدرس صفحه اینستاگرام  

https://instagram.com/a.parandoush 

  

https://instagram.com/a.parandoush


 

  تعرفه تبلیغات در صفحه فیس بوک

 

 (به ازای هر عدد)هزینه ارسال  پست تبلیغی در فیس بوک
 تومان 2۱۱۱ پست متنی

 تومان ۰۱۱۱۱ عکس همراه با متن یا لینک
 تومان 0۱۱۱ ویدیو 

 تومان 2۱۱۱ لینک سایت یا وبالگ و ...
 بار پست تبلیغی محاسبه شده است. این قیمت ها فقط برای یک

بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با رشته  "کمپین اتحاد مهندسین عمران و معماری"تمامی اعضای صفحه فیس بوک :۰ضیحوت
 های عمران و معماری در ارتباط هستند.

یا متن راحی و تهیه عکس برای طتومان  0۱۱۱تهیه عکس و متن تبلیغی بر عهده شماست. در غیر اینصورت مبلغ  :2ضیحوت
 جداگانه دریافت میگردد.، تبلیغی 

 برای شما محسوب خواهد شد. 0۱۲، تخفیف سفارش تبلیغ هفتگی یا ماهانه  در صورت :0ضیحوت

 "کمپین اتحاد مهندسین عمران و معماری"آدرس صفحه فیس بوک 

https://facebook.com/omraan.memari 

  

https://facebook.com/omraan.memari


 

 پکیج های پیشنهادی برای تبلیغات موثر شما

 

 

 نقره ایپکیج 
 فیس بوک تلگرام ایمیل اینستاگرام پیامک سایت محل تبلیغ
 √ √ ■ √ ■ √ نوع تبلیغ

 محتوای تبلیغ

بنر 
0۱*88۱ 

در  یکماهه
باالی تمای 

 صفحات

■ 

پست در  2
هر شبانه روز 

بمدت یک 
 هفته

■ 

پست  2
در هر 

شبانه روز 
بمدت یک 

 هفته

پست در  ۰
هر شبانه 
روز بمدت 
 یک هفته

 0۱۱۱ 0۱۱۱ ■ ۰6۱۱۱ ■ 6۱۱۱۱ قیمت هر کدام از آیتم ها
 0۱۱۱ 0۱۱۱ ■ ۰0۱۱۱ ■ 8۱۱۱۱ با احتساب تخفیف کلی قیمت

 تومان 60۱۱۱ جمع کل

 

 برنزیپکیج 
 فیس بوک تلگرام ایمیل اینستاگرام پیامک سایت محل تبلیغ
 ■ √ ■ √ ■ √ نوع تبلیغ

 محتوای تبلیغ

بنر 
 یکماهه۰2۱*28۱

باالی تمای در 
 صفحات

■ 

پست در  2
شبانه  یک

 روز

■ 

پست  2
 یکدر 

شبانه 
 روز 

پست در  2
شبانه  یک

 روز

 ■ 0۱۱۱ ■ ۰6۱۱۱ ■ 0۱۱۱۱ قیمت هر کدام از آیتم ها

 ■ 0۱۱۱ ■ ۰0۱۱۱ ■ 8۱۱۱۱ با احتساب تخفیف کلی قیمت

 تومان 02۱۱۱ جمع کل

 

 تماسحتماً با یکی از راههایی که در صفحه بعد معرفی شده  ، دریافت پکیج های دیگر برای سواالت احتمالی و هماهنگی برای
 بگیرید.

 پکیج طالیی
 فیس بوک تلگرام ایمیل اینستاگرام پیامک سایت محل تبلیغ
 √ √ √ √ √ √ نوع تبلیغ

 محتوای تبلیغ
 886*86بنر 

در هدر  یکماهه
 سایت

یکبار ارسال 
به اعضای 

 سایت

پست در  2
هر شبانه روز 

بمدت یک 
 هفته

یکبار ارسال 
به اعضای 

 سایت

پست  2
در هر 

شبانه روز 
بمدت یک 

 هفته

پست در  ۰
هر شبانه 
روز بمدت 
 یک هفته

 0۱۱۱ 0۱۱۱ ۰2۱۱۱۱ ۰6۱۱۱ 8۱۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱ قیمت هر کدام از آیتم ها
 0۱۱۱ 0۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱ ۰0۱۱۱ 0۱۱۱۱ 6۱۱۱۱ با احتساب تخفیف کلی قیمت

 تومان 200۱۱۱ جمع کل



 

 

 هزینه تبلیغات را میتوانید از طریق انتقال وجه کارت به کارت انجام دهید یا از طریق صفحه زیر بصورت آنالین پرداخت کنید

www.parandoush.com/eng/pardakht 

 محمدحسین پرندوشبنام  –سامان بانک  – 82۰068۰۱22606828شماره کارت: 

 راههای ارتباطی برای سفارش تبلیغ و هماهنگی های الزم:

www.parandoush.com/eng/contact 

Email: info@parandoush.com 

Telegram.me/arianp 

Instagram.com/a.parandoush 

Mobile: ۱00000۰06۱۱ 

 

www.parandoush.com/eng/contact
https://telegram.me/arianp
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