شرایط و تعرفه تبلیغات در پایگاه خبری مهندسین نیوز
در این بخش ،ما به شما متنوع ترین ،کامل ترین و تاثیرگذارترین بسته های تبلیغاتی در حوزه مهندسی و نظام مهندسی را
تقدیم می کنیم .برای این منظور ،از شما خواهشمندیم ،مطالب این صفحه را به دقت مطالعه کرده و در صورت نیاز به مشاوره
کامل تر ،تماس حاصل نمایید.
 )1معرفی :پایگاه خبری مهندسین نیوز -مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ()mohandesinnews.ir؛ پوشش کامل اخبار
حوزه چهار سازمان نظام مهندسی فعالیت می کند:
 )1-1سازمان نظام مهندسی ساختمان؛ شامل رشته های عمران ،معماری ،تاسیسات برقی ،تاسیسات مکانیکی ،شهرسازی،
نقشه برداری ،مکانیک
 )2-1سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ شامل رشته های کشاورزی ،گیاه پزشکی ،زراعت ،دام ،باغبانی ،اقتصادی کشاورزی
و منابع طبیعی.
 )3-1سازمان نظام مهندسی معدن؛ شامل رشته های معدن ،متالوژی ،زمین شناسی و نقشه برداری.
 )4-1سازمان نظام مهندسی صنفی رایانه؛ شامل رشته های نرم افزار ،سخت افزار و فناوری اطالعات.
همچنین ،بخش فروشگاهی سایت ( )/mohandesinnews.ir/shopکامل ترین محصوالت علمی و آموزشی مرتبط با حوزه
نظام مهندسی را داراست .این سایت دارای مجوز از معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) دو ستاره از وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
 )2ویژگی های منحصر بفرد :چند مورد از دهها ویژگی استثنائی پایگاه خبری مهندسین نیوز به عنوان پربازدیدترین
پایگاه خبری تخصصی حوزه مهندسی را با هم مرور می کنیم:
 )2-1این پایگاه ،پربیننده ترین پایگاه خبری در حوزه های مهندسی و نظام مهندسی بوده ،دارای رنک  8000الکسا (برای
مشاهده رنک کلیک کنید) می باشد.
 )2-2تعداد افراد بازدیدکننده و تعداد کل بازدید از این سایت به ترتیب  2000و  9000بوده که کامال به صورت صعودی در
حال رشد است.
 )2-3این سایت با دهها کلیدواژه در صفحه اول گوگل بوده از جمله «اخبار نظام مهندسی» و «آزمون نظام مهندسی».

 )2-4با توجه به اینکه غالب بینندگان این سایت اعضا یا متقاضی نظام مهندسی است ،دارای مدرک حداقل کارشناسی و فعال
در حوزه های مهندسی است.
 )2-5با توجه به انبوه مصاحبه ،گزارش و خبر تولیدی اختصاصی این پایگاه ،کامال مورد وثوق و توجه مسئوالن ،شرکت ها و
سازمان های مربوطه است.

 )3تبلیغات بنری :اولین مجموعه تبلیغاتی معرفی شده مربوط به تبلیغات بنری (با فرمت های  jpg ،gifو  )pngاست.
جدول زیر شرایط و تعرفه این تبلیغات را نشان می دهد .توجه به چند نکته ضروری است:
 )3-1تمامی تبلغات در هر کد با هر با کلیک جابجا می شود ،مثال در کد  Bکه  4بنر زیر هم هستند ،با هر بار رفرش صفحه
محل آنها جابجا می شود و از این ارزش همگی به یک اندازه است.
 )3-2اندازه بنرها استاندارد بوده و امکان انتخاب بنر کوچک تر وجود دارد اما بزرگتر خیر.
 )3-3اندازه های ارائه شده در صورتی که محور عمودی شان بیشتر شود ،منجر به افزایش هزینه خواهد بود.

کد
A
B
C
D
E
F
G
H
I

موقعیت
باالی صفحه اصلی سایت و تمامی خبرها
کنار اسالیدر صفحه اصلی
ستون سمت راست صفحه اصلی باالی جستجو
ستون سمت راست صفحه اصلی زیر جستجو
ستون سمت چپ صفحه اصلی باالی پرونده
باالی صفحه اصلی فروشگاه و تمام محصوالت
ستون سمت راست خبرها
ستون سمت چپ خبرها زیر پربازدیدترین
انتهای تمامی خبرها

اندازه
حداکثر تعداد بنر
 468در 60
2
 468در 60
4
 250در 250
3
 240در 120
3
 240در 120
5
 468در 60
2
 130در 200
5
 240در 120
4
 468در 60
2

قیمت (تومان)
500.000
350.000
150.000
100.000
100.000
250.000
100.000
80.000
200.000

برای کدهای  G ،F ،E ،D ،Cو  Hدر صورت استفاده از متن در دو سطر به جای بنر 30 ،درصد تخفیف اعمال می شود.
 )4تبلیغات پاپ آپ :در این طرح ،تبلیغات به صورت پاپ آپ انجام می شود.

 )4-1تمام صفحه -بازدید برای هر نفر ( 24ساعت  10.000تومان) :متن ارسالی شما به صورت پاپ آپ تمام صفحه به هر
بازدید کننده در هر روز یکبار نمایش داده و تا زمان بسته شدن توسط کاربر ،در صفحه است.
 )4-2انتهای صفحه -بازدید برای تمام بازدیدها ( 24ساعت  8.000تومان) :متن ارسالی حداکثر  7کلمه بوده و در انتهای
تمامی صفحات به صورت ثابت وجود دارد.

 )5رپورتاژ آگهی :با توجه به اعتبار باالی پایگاه خبری مهندسین نیوز ،رپورتاژ آگهی های ثبت شده در آن ،تاثیر بسزائی
در رشد شما خواهد داشت ،این رپورتاژ در سه سطح ارائه می شود:
 )5-1سطح  80.000( 1تومان) :انتشار رپورتاژ آگهی شما در پایگاه خبری به عنوان یک خبر و بدون حذف.
 )5-2سطح  100.000( 2تومان) :عالوه بر خدمات سطح  ،1انتشار به عنوان خبر تایپ شونده در باالی تمامی صفحات خبری
و اسالیدشوی صفحه اصلی سایت.
 )5-3سطح  120.000( 3تومان) :عالوه بر خدمات سطوح  1و  ،2بازنشر در شبکه های اجتماعی فیسبوک ،توییتر ،تلگرام،
گوگل پالس و لینکدین و  10وبالگ اختصاصی پایگاه خبری مهندسین در شبکه های وبالگی.

 )6واریز هزینه :لطفا بعد از هماهنگی برای انجام هزینه با شماره  02166404186از لینک زیر پرداخت را انجام دهید .در
بخش توضیحات ،لطفا نوع سفارش خود را وارد کنید.

با تشکر
واحد بازاریابی و تبلیغات

