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 9813در سال  ی صنعت برق ایرانهای سندیکادر رسانه درج آگهیتعرفه 
 

 تعرفه درج آگهی در نشریه ستبران

 ردیف
 آگهی رنگی

 )چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه(

 تعرفه

 )ریال(
 ردیف

 آگهی کادری

 سفید(و )چاپ سیاه 

 تعرفه

 )ریال(

 000/000/12 گالسه(صفحات اولیه )کاغذ  6 000/000/100 پشت جلد 1

2 
 دو صفحه داخل روی جلد

 )پوستر افقی(
 000/000/8 تمام صفحه 7 000/000/100

000/000/4 نیم صفحه 8 000/000/80 داخل روی جلد 3  

000/000/3 صفحه 4/1 9 000/000/60 داخل پشت جلد 4  

000/000/10 هر صفحه رپرتاژ آگهی 10 000/000/30 (1صفحه روبروی جلد)صفحه 5  

      

 تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا )روزانه(

 cm4*8  ابعاد 000/000/5 گوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک به سایت شرکت 1

 cm4*8  ابعاد 000/000/6 صفحات داخلی 2

 A4,A5 000/500/2 پوستر صفحات داخلی 3

    

الکترونیک سندیکاتعرفه درج آگهی در سایت  )ماهیانه(    

1 
آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت 

 شرکت) بنر چرخشی(
 cm*2cm 5  ابعاد 000/000/4

2 
آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت 

 شرکت) بنر ثابت(
 cm*2cm 5  ابعاد 000/000/5

3 
لینک به سایت آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان 

 شرکت)بنر تبلیغات(
 cm*5 cm 5  ابعاد 000/000/10

4 
آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت 

 (پایین صفحه – شرکت)بنر تبلیغات ویژه
 13.5cm*4 cm  ابعاد 000/000/12

    

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا

 000/000/3 شماره تلفن همراه( 1000به اعضای سندیکا و مدیران و دست اندرکاران صنعت برق) بیش از  ارسال پیامک 1

 000/000/2 آدرس ایمیل اعضای سندیکا و شرکت های فعال در  صنعت برق 1000ارسال تبلیغات به  2

3 
 

 سندیکا(ارسال تبلیغات از طریق گروه های فضای مجازی)مدیران عامل، شرکت های عضو 
 

000/000/1 

 .تخفیف برخوردار خواهند بود %20از های سندیکاهای عضو بـرای درج آگهی در رسانهشرکت* 
 شود. های فوق با حـداکثر تخفیف در نظر گـرفته میصورت توافق بر همکاری بلندمدت تعرفهرد *

 .رزرو یا عقد قرارداد سالیانه اقدام فرمایندهایی است که زودتر فرایند اولویت رزرو صفحات نشریه ستبران با شرکت* 
های سندیکا و کسب اطالعات بیشتر، با بخش گردد مراتب را بررسی و برای رزرو آگهی مورد نظر در هر یک از رسانهاز اعضای محترم دعوت می 

           ( تماس حاصل فرمائید.                113داخلی-های روابط عمومی سندیکا )خانم باقرپورآگهی


