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 حق عضویتی که تولیذ کننذگان می پردازنذ صرف چه هسینه هایی می شود؟

 در عاهاًِ درج هی کٌٌذ، کِ اعالػات تَلیذکٌٌذگاى، ًوایٌذگی ّا ٍ هحقَالت را یّشیٌِ ًیزٍّای 

  اكشاری عاهاًِ )رایاًِ ّا، ارائِ دٌّذُ كضا ٍ خذهات ایٌتزًتی ٍ...(،ّشیٌِ ًگْذاری سیزعاخت عخت 

 ،)...ٍ ّشیٌِ تَعؼِ سیزعاخت ّای كٌی ٍ عخت اكشاری )تَعؼِ عیغتن ّا، تَعؼِ اهکاًات 

 ،ّشیٌِ تَعؼِ عاهاًِ ایزاًی تزًذ ٍ گغتزػ خذهات 

 ،ّشیٌِ تثلیـات عاهاًِ ٍ هؼزكی تِ ػوَم 

 اى اخثار،ّشیٌِ خثزًگاراى ٍ رفذ کٌٌذگ 

 گزاى ٍ تْیِ کٌٌذگاى هحتَا،ّشیٌِ پضٍّؾ 

 عغات ٍ ؽزکت ّا،ؤّشیٌِ ارتثاط تا عاسهاى ّا، ه 

 ،ّشیٌِ هذیزاى تاال دعتی 

 .ّشیٌِ راتغیي ٍ ّواٌّگ کٌٌذگاى 

 در رسانه های مختلف نگاهی به تعرفه تبلیغات

 رعاًِ ّای تثلیـاتی رایح را هی تَاى تِ فَرت سیز تزؽوزد:

 ایىتزوتیسایت َای  -1

 شُزی رساوٍ َای -2

o ّاتیلثَرد 

o تلَیشیَى ؽْزی 

 مطبًعات -3

o ؽْزعتاًی 

o اعتاًی 

o عزاعزی 

 چاپ ي تًسیع کاتالًگ -4

 صذا ي سیما -5

o  اعتاًی پخؼ 

o  عزاعزیپخؼ 

o  هاَّارُ ایپخؼ 
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 تعزفٍ تبلیغات در رساوٍ َای مختلف

ؽت سهاى هؼیٌی ّز تثلیـی تِ هٌظَر اثزتخؾی تْتز هی تایغت تِ فَرت هغتوز اًدام پذیزد. پایذاری ایي اعتوزار هَخة هی ؽَد تثلیؾ اثز خَد را پظ اس گذ

زار هی تاؽٌذ. الثتِ گلتٌی در تاسار ّذف تگذارد. اس ایي رٍ تثلیؾ کٌٌذگاى ّویؾِ تِ دًثال رٍؽی تزای اثزتخؾی تیؾتز در سهاًی کن، ّشیٌِ کن در ػیي اعتو

 اعت اکثزاً تثلیؾ کزدى ٍ تْزُ گیزی اس اکثز رٍػ ّا اثزتخؼ تز تَدُ اعت. در سیز ّشیٌِ تثلیؾ چٌذ هَرد را تا ّن هزٍر هی کٌین: 

 چاپ کاتالوگ

اتلام هَخة ؽذُ اعت هیوت چاج ًَعاًات اهزٍسُ هیوت چاج تا هؼضالت سیادی رٍتزٍ ؽذُ اعت کِ اهیذٍار ّغتین ّز چِ سٍدتز ایي هؼضل حل ؽَد. ایي  

ریال هی تاؽذ. تا تَخِ تِ كؼالیت یک تَلیذکٌٌذُ،  4ر000ر000ػذد حذٍد  1000ؽذیذی داؽتِ تاؽذ. ّشیٌِ چاج تثلیـات کاتالَگی تِ عَر هیاًگیي تِ تؼذاد 

ریال خَاّذ تَد. چٌیي تثلیـی ًیاس تِ ًیزٍی  40ر000ر000ر000ًغخِ هی تاؽذ. ّشیٌِ چٌیي تثلیـی  10ر000ر000كزك هی کٌین تیزاص تثلیـات ٍی حذٍد 

کاتالَگی تَسیغ ٍ پخؼ دارد. ّشیٌِ پخؼ آگْی ّای چاپی تغتِ تِ ًَع ؽْز ٍ گزم کاؿذ هتلاٍت هی تاؽذ. تِ عَر هیاًگیي ّشیٌِ تَسیغ یک تزگ تثلیؾ 

اى تَسیغ چٌیي تثلیـاتی تغتِ تِ تَاى هالی تثلیؾ کٌٌذُ ٍ ًیزٍی تَسیغ کٌٌذُ ریال هی تاؽذ. سه 2ر500ر000ر000ریال هی تاؽذ. ّشیٌِ کلی حذٍد  250حذٍد 

 ًغخِ در رٍس(.  1000هی تَاًذ یک ّلتِ تا دٍ ّلتِ تاؽذ )تَسیغ 

 مطبوعات )نشریات کثیر االنتشار( چاپ

هیشاى تخققی تَدى ًؾزیِ(، گغتزُ تَسیغ ٍ تیزاص چاج هؼضل هیوت چاج در ایي فٌؼت ًیش ٍخَد دارد. هغثَػات تز اعاط اػتثار تزًذ خَد، هَضَع كؼالیت )

ًغخِ را داؽتِ تاؽذ. ّشیٌِ چاج  10ر000تؼزكِ تثلیـات خَد را هؾخـ هی ًوایٌذ. كزك کٌین تَلیذکٌٌذُ ای هقذ چاج تثلیؾ در یک ًؾزیِ هحلی تا تیزاص 

ؾزیِ تِ فَرت رٍساًِ چاج ٍ تَسیغ هی ؽَد. در فَرتی کِ یک رٍس در هیاى ریال هی تاؽذ. ایي ً 4ر000ر000تثلیؾ تِ اًذاسُ یک چْارم فلحات داخل حذٍد 

 ریال هی تایغت پزداخت ًوایذ.  24ر000ر000کادر تثلیـی ایي تَلیذکٌٌذُ چاج ؽَد تؼذ اس دٍ ّلتِ هثلؾ 

 اینترنت )سایت های پربیننده(

ٍ كؼال ٍ ّوچٌیي هَضَع كؼالیت آًاى هیوت گذاری هی ؽًَذ. اس آًدا کِ اکثزاً تَفیِ عایت ّای ایٌتزًتی تز اعاط هیشاى تاسدیذ رٍساًِ، تؼذاد کارتزاى ػضَ  

دارد. ّشیٌِ هی ؽَد تِ عایت ّای هؼتثز ٍ هذیوی علارػ تثلیؾ دادُ ؽَد تِ تزرعی آى هی پزداسین. عایت هیْي تالگ تِ ػٌَاى ٍتغایتی کِ هخاعة سیادی 

 ذ. ریال تاتت دٍ ّلتِ هغالثِ هی کٌ 18ر000ر000

 رسانه های جمعی )صدا و سیما(

ریال تا  20ر000تؼزكِ تثلیؾ در فذا ٍ عیوا تز اعاط عاػت پخؼ، ّوشهاًی تا تزًاهِ ّای پزتیٌٌذُ هیوت گذاری هی ؽًَذ. ّشیٌِ ّز ثاًیِ پخؼ تثلیؾ اس 

را در عَل دٍ ّلتِ هثل اس ؽزٍع دٍ تزًاهِ ی خاؿ تِ  ثاًیِ ای 15ریال هی تاؽذ. كزك کٌین تَلیذکٌٌذُ ای هقذ دارد یک ٍیذیَی تثلیـاتی  8ر000ر000
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ثاًیِ پخؼ خَاّذ ؽذ. ّشیٌِ رٍساًِ  30ریال كزك هی کٌین. تا ایي كزك تثلیؾ ٍی در ّز رٍس  5ر000ر000فَرت رٍساًِ پخؼ ًوایذ. ّشیٌِ ّز ثاًیِ را 

 ؽذ. ریال خَاّذ  2ر100ر000ر000ریال ٍ ّشیٌِ پخؼ دٍ ّلتِ آى  150ر000ر000هؼادل 

 رسانه های شهری )تلویزیون شهری، بیلبورد(

ل اس تیلثَردّا تاتلَّایی ّغتٌذ کِ در ًوغِ ای اس ؽْز ًقة ؽذُ اًذ ٍ تز اعاط هحل ًقة، هیشاى تزاكیک، ركت ٍ آهذ هزدم ٍ در دیذ تَدى حذاه 

اًذ ٍ تز  ریال تِ فَرت هاّیاًِ دریاكت هی ًوایٌذ. تلَیشیَى ّای ؽْزی ّوچَى تیلثَردّا در ًوغِ ای اس ؽْز ًقة ؽذُ 500ر000ر000تا  180ر000ر000

ریال هی تاؽذ. اس آًدا کِ ایي تلَیشیَى ّا در هحل گذر ًقة ؽذُ اًذ خْت پخؼ  250اعاط هَارد كَم هیوت گذاری هی ؽًَذ. ّشیٌِ ّز ثاًیِ پخؼ حذٍد 

ثاًیِ در  15یذکٌٌذُ تِ عَل آگْی تْتز اعت در رٍس تِ دكؼات سیادی هثالً تؼذاد هزهش ؽذى چزاؽ راٌّوایی چْارراُ ّا پخؼ ؽَد. كزك کٌیذ آگْی یک تَل

 ریال خَاّذ ؽذ. 7ر875ر000ریال ٍ ّشیٌِ دٍ ّلتِ آى  562ر500تار ًوایؼ دادُ ؽَد. ّشیٌِ یک رٍس آى  150ؽثاًِ رٍس 

 حذٍداً اًی تزًذایي ّا تخؾی اس ّشیٌِ ّایی اعت کِ احتوال دارد یک تَلیذکٌٌذُ تِ هٌظَر تثلیؾ پزداخت ًوایذ. ّشیٌِ كؼلی تْزُ گیزی اس عاهاًِ ایز

. تا هوایغِ ًغثی هیاى رٍػ ّای تثلیـی كَم اس ًظز اثزتخؾی عزیغ، ّشیٌِ کن ٍ اعتوزار عَالًی پیؼ تیٌی ؽذُ اعتریال تزای هذت ؽؼ هاُ  6ر000ر000

 ایزاًی تزًذ تِ ػٌَاى اٍلَیت تثلیـاتی ػٌَاى هی ؽَد.  

 ی یک تًلیذکىىذٌ را بزطزف ومایذ.امیذ است ایزاوی بزوذ در فاس ايلیٍ خًد بتًاوذ اکثز خًاستٍ َای تبلیغات

 یغاتیلحضور در ایرانی برنذ از دیذگاه تبایای مس

 : اًدام هی پذیزدتثلیؾ در رعاًِ ّا توزیثاً تِ ایي فَرت  پزٍعِ ی

 تاسار ّذف ؽٌاعایی هی ؽَد، .1

 را پَؽؼ دّذ اًتخاب هی ؽَد،ّذف رعاًِ ای کِ هی تَاًذ تْتز هخاعثاى  .2

 در هَرد چیشی کِ هی خَاّین تِ تثلیؾ آى تپزداسین هحتَایی تْیِ هی ؽَد،  .3

 در فَرت اهکاى راّی تزای گزكتي تاسخَرد تثلیؾ پیؼ تیٌی هی ؽَد، .4

 سهاى تْیٌِ تزای اًتؾار هؾخـ هی ؽَد، .5

 تثلیؾ هٌتؾز هی ؽَد. .6

 جذب َذفمىذ مخاطبان -1

هحقَالت ایزاًی هی تاؽذ، هحتَای هزار دادُ ؽذُ در  ّای تداری، تَلیذکٌٌذگاى ٍ پایگاُ ایزاًی تزًذ یک پایگاُ تخققی تزای خغتدَی ًؾاى

هخاعثاى در تاسار  ءٍارد پایگاُ هی ؽًَذ ّزکذام هی تَاًٌذ تِ ًَػی خش کغاًی کِ پایگاُ ًیش کاهالً تخققی ٍ در ّویي سهیٌِ هی تاؽذ، تٌاتز ایي

 ّذف تاؽٌذ.

 ي آسان گزفته باسخًرد سزیع -2
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ٍ یا خذب هحقَل یا تَلیذ کٌٌذُ ای ؽًَذ  ٍارد پایگاُ ایزاًی تزًذ هی ؽًَذ، در فَرتی کِ اس هحقَل ٍ یا تَلیذکٌٌذُ ای تاسدیذ کٌٌذ،کغاًی کِ 

در ّز سهاى اس تؼذاد هخاعثاى خذب ؽذُ ٍ تَعظ عیغتن ؽٌاعایی ٍ آهار ایؾاى ثثت هی ؽَد ٍ تَلیذ کٌٌذُ ٍ یا فاحة ًؾاى تداری هی تَاًذ 

 اسدیذ ّز یک اس هحقَالت هغلغ ؽَد.تؼذاد ت

 بزقزاری سزیع تعامل با مخاطبان -3

در پایگاُ ایزاًی تزًذ در فَرتی کِ ؽخقی خذب هحقَل ٍ یا تَلیذکٌٌذُ ای ؽَد، در ّواى لحظِ هی تَاًذ ٍارد تؼاهل تا تَلیذکٌٌذُ ٍ یا 

( را در ّواى .تواد، ارعال درخَاعت )خزیذ، ًوایٌذگی، ٍهت هالهات ٍ..ًوایٌذگی ّا ؽَد ٍ اػوال هختللی هثل دادى اهتیاس، ًظز، پیؾٌْاد ٍ یا اً

الت تْیِ ٍ لحظِ اًدام دّذ، تٌاتز ایي تا کوتزیي ّشیٌِ هی تَاى تا هخاعة ارتثاط تزهزار ًوَد. تؼذّا ًیش هی تَاى گشارؽی اس آهار ایي گًَِ تؼاه

 تحلیل ًوَد.

 اوتشار سزیع اخبار تًلیذکىىذٌ -4

لیذکٌٌذُ تخَاّذ خثزی را تِ اعالع هخاعثاى تزعاًذ، السم ًیغت تا پزداخت ّشیٌِ هدذد تزای تثلیـات چٌیي کاری اًدام دّذ، در فَرتی کِ تَ

 تٌاتز ایي تا ػضَیت در عاهاًِ ایزاًی تزًذ، هی تَاًذ در ّز لحظِ اخثار ٍ اعالػیِ خذیذی را هٌتؾز ًوایذ.

 َم افشایی اعتبار -5

ٍ ارتواء اػتثار ایزاًی تزًذ  اػتثار ایزاًی تزًذ هی ؽَد ؼٌاعت کِ حضَر تَلیذکٌٌذگاى تیؾتز در ایزاًی تزًذ، تاػث ارتواءّن اكشایی اػتثار تِ ایي ه

 هٌدز تِ ارتواء اػتثار اػضای آى هی ؽَد. 

 بُزٌ مىذی اس مشیت َای کار دستٍ جمعی -6

ذب ٍ ّشیٌِ ّا را پاییي تز هی آٍرد، كزك کٌیذ كزٍؽٌذُ ای در گَؽِ کار دعتِ خوؼی هشیت ّای سیادی دارد، در تثلیـات دعتِ خوؼی هؾتزیاى خ

صی ٍ سهاى سیادی هی تزد، حال تقَر کٌیذ تؼذاد سیادی اس ّوکاراى اٍ در کٌار ّن هزار تگیزًذ، ایي زای داد تشًذ ٍ تثلیؾ کار خَد را تکٌذ، ایي کار اً

هؾتزیاى سیادی را تِ عوت خَد خذب هی کٌذ. کغاًی کِ احتوال هی دٌّذ ًیاسؽاى در کار تاساری را تِ ٍخَد هی آٍرد کِ تذٍى ّشیٌِ تثلیـات، 

 ایي تاسار تأهیي هی ؽَد خَدؽاى ٍ تِ هقذ خزیذ تِ آى تاسار هی رًٍذ.


