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هاي محترم عضو سندیکاي صنعت برق ایرانشرکت
1397در سال هاي سندیکاي صنعت برقموضوع: تعرفه درج آگهی در رسانه

با سالم و احترام؛
شماره 112اکنون با انتشار هاي صنعت برق و یکی از مهمترین رسانههمانگونه که مستحضرید نشریه ستبران به عنوان نشریه رسمی سندیکا 

هاي شرکتبراي جلد، 2500با تیراژ و هر شماره آندست یافته و انرژيصنعت برقاي در بین کارفرمایان و دست اندرکارانبه جایگاه ویژه
گردد.تمامی مدیران ارشد صنعت برق و انرژي کشور ارسال میوسندیکاعضو

بري الکترونیک و بولتن خرود به شمار میرسانی و خبري صنعت برق ترین مراجع اطالعسایت سندیکا نیز به عنوان یکی از اصلی،آنعالوه بر 
باشند.میسندیکا هاي پر مخاطب از دیگر رسانه،مشترك3000با بیش از "رسانا"

اي هها و دستاوردهاي شرکتفرصت مناسبی براي معرفی موثر توانمنديسندیکاهايرسانههاي تبلیغاتی در نرو درج اخبار و آگهیـاز ای
عضو به صاحبان صنایع و دست اندرکاران صنعت برق و انرژي کشور خواهد بود.محترم 

به شرح زیر است:97هاي سندیکا در سال تعرفه تبلیغات در رسانه
نشریه ستبرانتعرفه درج آگهی در 

آگهی رنگیردیف
(چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه)

تعرفه 
آگهی کادريردیف(ریال)

(چاپ تکرنگ در صفحات زرد)
تعرفه 
(ریال)

000/000/5تمام صفحه000/000/557پشت جلد1
000/800/2نیم صفحه000/000/458(پوستر افقی)دو صفحه داخل روي جلد 2
000/005/1صفحه 000/000/3094/1داخل روي جلد3
000/000/1صفحه000/000/25108/1داخل پشت جلد4
000/750صفحه000/000/221116/1)1صفحه روبروي جلد (صفحه 5
000/000/6رپرتاژ آگهیهر صفحه 000/000/912صفحات اولیه (کاغذ گالسه)6

تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا (روزانه)
cm4*8ابعاد000/000/2سایت شرکتبهگوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک13
cm4*8ابعاد000/000/1صفحات داخلی14
000/000/2A4,A5پوستر صفحات داخلی15

(ماهیانه) در سایت الکترونیک سندیکاتعرفه درج آگهی 
5,5cm*2,5cmابعاد000/000/3در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکتآگهی16

تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا
000/500/2)همراهشماره تلفن1000بیش از (دست اندرکاران صنعت برقوارسال پیامک به اعضاي سندیکا و مدیران17
000/500/1صنعت برقدر آدرس ایمیل اعضاي سندیکا و شرکت هاي فعال1000ارسال تبلیغات به 18
000/750ارسال تبلیغات از طریق گروه هاي فضاي مجازي(مدیران عامل، شرکت هاي عضو سندیکا)19

صورت توافق بر همکاري بلندمدت درتخفیف برخوردار خواهند بود و %20ازهاي سندیکاهاي عضو بـراي درج آگهی در رسانهشرکت
.شودهاي فوق با حـداکثر تخفیف در نظر گـرفته میتعرفه

از ، درزرو یا عقد قرارداد سالیانه اقدام فرماینفرایندهایی است که زودتر صفحات نشریه ستبران با شرکترزرو لویتوابا عنایت به اینکه 
هاي سندیکا و کسب اطالعات بیشتر، با گردد مراتب را بررسی و براي رزرو آگهی مورد نظر در هر یک از رسانهاعضاي محترم دعوت می

) تماس حاصل فرمائید.     113خلیدا-هاي روابط عمومی سندیکا (خانم باقرپوربخش آگهی

روابط عمومی سندیکا   


