لیست جایگاهها ،تعرفههای سال  1396و توضیحات مربوط به درج تبلیغات در سایت خبرگزاری دانشجو ()http://www.SNN.ir
ابعاد (پیکسل)

هزینه یک ماه (ریال)

500*65

200/000/000

نام جایگاه
جایگاه  - A1اصلی /صفحه اصلی ستون عمودی سمت چپ

140 * 130

120/000/000

جایگاه  - A2اصلی /صفحه اصلی ستون افقی سمت چپ

300 *100

120/000/000

جایگاه - B0سرویس/هدر

500 * 65

100/000/000

جایگاه - B1سرویس/صفحه سرویس ستون عمودی سمت چپ

140 * 130

80/000/000

جایگاه - B2سرویس /صفحه سرویس ستون افقی سمت چپ

جایگاه  - A0هدر صفحه اصلی

300 * 100

80/000/000

جایگاه - C0تمامی صفحات /هدر

500 * 65

200/000/000

جایگاه - C1تمامی صفحات /ستون عمودی سمت چپ

140 * 130

150/000/000

جایگاه - C2تمامی صفحات /ستون افقی سمت چپ

300 * 100

150/000/000

جایگاه - D0تمامی صفحات خبر /انتهای متن خبر

650 *90

150/000/000

توضیحات

جایگاه  - A3اصلی-110/000/000جایگاه  - A4اصلی-100/000/000جایگاه  A5اصلی80/000/000
هر سرویس بصورت مجزا
هر سرویس بصورت مجزا
هر سرویس بصورت مجزا

تعرفه خدمات ویدئویی
مکان تبلیغات

مدت زمان

هزینه یکماه(ریال)

توضیحات

درج تیزر  4ثانیه ای ایتدای ویدئوها

یکماه

100/000/000

ابتدای تمامی ویدئوها

درج تیزر  30ثانیه ای در مجموعه «دکترسالم»

چهارهفته

120/000/000

درج تبلیغات در کانال «دکترسالم»

یکماه

80/000/000

هرهفته  3تبلیغات

لطفا جهت طرح هرگونه سؤال یا ثبت سفارش از طرق ذیل تماس حاصل نمایید:

info@snn.ir

پست الکترونیک:
تلفن:

009821 88 38 15 21
009821 88 38 15 24

دورنگار:

009821 88 84 60 88

همراه:

0098939 884 60 83

* سایر توضیحات ضروری:
 -1ابعاد فایل آگهی بر حسب پیکسل درج شده است.
 -2حجم فایل آگهی در هر فرمتی بیشتر از  50کیلوبایت نباشد.
 -3فایل آگهی باید در یکی از فرمتهای  gif ،jpgباشد.
 -4ارسال آدرس ایمیل کارفرما در زمان ارائه درخواست ،الزامی است.
 -5مراکز فرهنگی ،تحقیقاتی و دانشگاهی از تخفیف برخوردار خواهند شد.
 -6مسئولیت کلیه متون و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده کارفرما میباشد.
 -7در صورت تمدید قرارداد آگهی به میزان بیش از  3ماه 10 ،الی  20درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.
 -8طراحی فایل آگهی بر عهده کارفرما بوده و در غیر اینصورت هزینه طراحی جدا محاسبه خواهد شد.
 -9برای فایلهای متحرک گیف (با پسوند  )gifو فایلهای عکس ثابت ،الزم است کارفرما لینک مقصد را در زمان ارائه درخواست به خبرگزاری اعالم نماید.
 -10در تمامی جایگاهها ،امکان قراردادن بیش از یک تبلیغ وجود دارد و خبرگزاری در تعیین الویت نمایش و تقدم یا تأخر فایلها در صورت وجود همزمان چند تبلیغ فعال در یک جایگاه واحد ،مختار خواهد بود.

