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تعرفه تبلیغات گالری اینفو
نسخه پاييز و زمستان ۱۳۹۷



 جایگاه های نمایش تبلیغات
 در سایت گالری اینفو:

جایگاه های نمایش تبلیغات در صفحات داخلی سایت گالری اینفو

جایگاه های نمایش تبلیغات در صفحات داخلی سایت گالری اینفو

جایگاه های نمایش تبلیغات در صفحه اصلی سایت گالری اینفو



جایگاه های نمایش تبلیغات در مجله/اطالع  آثار سایت گالری اینفوجایگاه های نمایش تبلیغات در صفحه  آثار سایت گالری اینفو

جایگاه های نمایش تبلیغات در صفحه  نمایشگاه ها سایت گالری اینفوجایگاه های نمایش تبلیغات در صفحه  هنرمندان سایت گالری اینفو

   

   



موقعیت

تبلیغات بنری داخل وبسایت گالری اینفو

تبلیغات در شبکه های اجتماعی گالری اینفو

قیمت به تومانمدت نمایشاندازهجایگاه

S
A
B
C
D
E
F

صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی
ویژه نمایشگاه ها

ویژه آثار نمایشگاه

صفحه اصلی

تمامی صفحات داخلی

در هر کدام از صفحات
[هنرمندان] یا [نمایشگاه ها] یا [آثار] یا [مجله و اطالع]

یک پست آلبوم اینستاگرام + یک پست تلگرام

یک پست آلبوم اینستاگرام + یک پست تلگرام + یک استوری
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۵00.000۴00.000-یک پست آلبوم اینستاگرام + یک پست تلگرام + پنج استوری R
۶00.000تا یک ساعت پخش زنده اینستاگرام + دو استوری اینستاگرام L

۳۰٪ تخفیف
نمایشگاه ها

۵۰٪ تخفیف
شهرستان ها
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انتشار یک پست آلبوم اینستاگرام + یک پست تلگرام
در سه رسانه

گالری اینفو
ایونت اینفو

 آرتپ

@Galleryinfo.ir
@Eventinfo.ir
@Theartap

|
|
|

۴00.000۳00.000
G

-

پکیج ویژه پیشنهادی



تبلیغات ویژه اعضای سایت و خبرنامه

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

 ارسال پیامک متنی ۲ صفحه ای به بیش از ۵۰۰۰ شماره همراه معتبر
450.000 اعضای خبرنامه گالری اینفو

350.000 خبرنامه ایمیلی

ارسال پیامک

ساخت و انتشار محتوای ویدیویی

از ۸۰۰.۰۰۰برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید ساخت ویدیو

  شرایط عمومی درج آگهی:

و صحت راستی  از  اطمینان  و  آزمایش  برای  راهی  ایران،  تجسمی  هنرهای  رسانه ی  عنوان  به  «گالری اینفو»   -۱ 
اطالعات مندرج در آگهی ها ندارد و هیچ مسئولیتی در قبال آگهی های درج شده ندارد.

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

 ۳- در مورد بنرهای سایت و تبلیغات در شبکه های اجتماعی معموال ظرف ۲۴ ساعت بعد از واریز مبلغ، آگهی ها درج
 می شوند. اما در مورد رپورتاژها، ارسال پیامک و خبرنامه ایمیلی باید از چند روز قبل اقدام فرماييد.

 ۴- درج تبلیغات منوط به تاييد مجموعه رسانه ای گالری اینفو می باشد؛ قبل از هماهنگی با ما، لطفا مبلغی واریز
نکنید.

 ۵- تخفیف در موارد خاص مثل سفارش آگهی به مدت دو ماه و بیشتر و یا درخواست آگهی با تعداد زیاد، ممکن
است.

 ۶- جهت  درج تبلیغات صرفا از تلگرام خط                        و یا ایمیل                                             با ما
در تماس باشید.

۷- شماره کارت جهت واریز هزینه تبلیغات به شرح زیر است:

 محمد فرهاد منفرد - بانک ملت

۰۹۰۳۶۹۶۹۹۳۰galleryinfo.ir@gmail.com

6104 - 3375 - 4775 - 2756


