
تعرفه  تبلیغات  گالری اینفو
نسخه سال ۱۴۰۱



رویداد های اطالع رسانی  جهت  در  مستمر  فعالیت  سال   ۹ از  پس  گالری اینفو   پلتفرم 
هزار از ۱۰۴  بيش  و  وبسایت  ماهانه  بازدید  هزار   ۵۰ میانگین  با  امروز  تجسمی،   هنرهای 
تجسمی هنرهای  تخصصی  مخاطبین  از  عموما  که  مجازی  صفحات  در   دنبال کننده 
و هنری  رویدادهای  نمایشگاه ها،  گالری ها،  تبلیغات  جهت  مناسبی  بسیار  بستر   هستند، 

کسب و کارهای مرتبط هنری است.
 

«گالری»، مانند  حوزه  این  اصلی  واژه های  کلید  جستجوی  نتایج  اینکه  به  توجه   با 
صفحات به  همگی   ... و  هنرمندان»  «نام  گالری ها»،  «نام  «گالری گردی»،   «نگارخانه»، 
وبسایت طريق  از  مخاطبین  از  توجهی  قابل  حجم  می شوند،  ختم  گالری اینفو   وبسایت 
 گالری اینفو با هنرمندان و برنامه ی گالری ها آشنا می شوند و برنامه ی گالری گردی و بازدید
 از رویدادهای هنری خود را تنظیم می کنند. در این راستا پلتفرم گالری اینفو آمادگی خود را
می اعالم  وابسته  هنری  و  فرهنگی  اصناف  دیگر  و  هنرمندان  گالری ها،  با  همکاری  جهت 

 نماید.

  شرایط عمومی درج آگهی:

 ۱- پلتفرم گالری اینفو راهی برای آزمایش و اطمینان از راستی و صحت اطالعات مندرج در
آگهی ها ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده نخواهد داشت.

 ۲- «گالری اینفو» در رد یا قبول آگهی ها مختار است و آگهی هایی را که ناقض قوانین داخل
 کشور و سیاست های سازمانی مجموعه هستند، پذیرش نمی کند.

 ۳- درج تبلیغات منوط به تایيد پلتفرم گالری اینفو می باشد؛ قبل از هماهنگی با ما، لطفا
مبلغی واريز نکنید.

۴- شماره کارت جهت واريز هزينه تبلیغات به شرح زير است:

 
۶۲۲۱-۰۶۱۲-۰۸۴۱-۹۹۹۶
مهدی محسنیان - بانک پارسیان
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تبلیغات در شبکه های اجتماعی گالری اینفو

۷۰۰.۰۰۰۵۵۰.۰۰۰۴۵۰.۰۰۰پست اینستاگرام + پست تلگرام S1
۱.۰۰۰.۰۰۰۸۵۰.۰۰۰۶۵۰.۰۰۰پست اینستاگرام + پست تلگرام + استوری S2

۹۵۰.۰۰۰۸۰۰.۰۰۰۶۰۰.۰۰۰پست اینستاگرام + استوری S3
۴۰۰.۰۰۰۳۵۰.۰۰۰۲۵۰.۰۰۰استوری اینستاگرام S4

با تخفیـــــف
نمایشگاه ها

تخفیف ویژه
شهرستان ها

تبلیغات ویژه اعضای سایت و خبرنامه

 درج تبلیغ بنری در خبرنامه ارسالی به پيش از ۹۰۰۰ ایمیل اعضای
خبرنامه گالری اینفو

۷00.000 خبرنامه ایمیلی

جایگاه های نمایش تبلیغات در صفحه اول و صفحات داخلی سایت گالری اینفو

موقعیت قیمت به تومانمدت نمایشاندازهجایگاه

T۸۰0.000یک هفتهصفحه اصلی ۱۶۰۰×۴۵۰ px

Dتمامی صفحات داخلی ۱۶۰۰×۲۵۰ px۱.۰00.000 یک هفته


