تعرفه تبلیغات

()9606

 -1تبلیغات محیطی (بنری) :
حالت اول (: )C

تبلیغات متنی  +لینک مستقیم  +تمام صفحات داخلی

ماهیانه50/000 :

حالت دوم (: )A

بنر چپ صفحات داخلی  /عرض  350در ارتفاع  175پیکسل

ماهیانه 150/000 :تومان

حالت سوم (: )B

بنر چپ صفحات داخلی  /عرض  350در ارتفاع  350پیکسل

ماهیانه 300/000 :تومان

حالت چهارم ( : )Fبنر بین ردیف رویدادها  /عرض  730در ارتفاع  150پیکسل

ماهیانه 400/000 :تومان

بنر اصلی باالی تمام صفحات  /عرض  1100در  150پیکسل

ماهیانه 600/000 :تومان

حالت پنجم (: )E

تومان

 -2ثبت رویدادهای تجاری :
حالت ششم( :ویژه شرکت های برگزارکننده رویداد مثل سازمان ها ،شرکت ها ،آژانس های مسافرتی و :)...
ثبت یک رویداد  +توضیحات کامل  +اطالعات تماس  +پوستر  +کلید فرم ثبت نام

 20/000تومان

در این حالت کلید ثبت نام پس از کلیک ،می تواند به انتخاب شما دو حالت داشته باشد:

الف) بازشدن فرم ثبت نام ساده ،به طوری که اطالعات اولیه متقاضی به ایمیل شما ارسال شود.
ب) به سایت اصلی رویداد ( سایت شما ) و یا به هر صفحه ی دلخواهی لینک باشد.

توجه :در این حالت صفحه اختصاصی برگزارکننده (به همراه توضیحات +
نقشه  +بنر اختصاصی) به صورت رایگان ایجاد خواهد شد.
مثل :صفحه اختصاصی برج میالد و رویدادهای آن:

www.darkoob.ir/events/miladtower
مثل :صفحه اختصاصی شرکت نمایشگاهی تویاپ ترکیه:

http://www.darkoob.ir/events/tuyap

 -3کانال تلگرام دارکوب :
حالت هفتم :تبلیغات در کانال دارکوب ( تعداد اعضا :بیش از  10000نفر )
انتشار پست (نمایش  24ساعته)  -با لینک و مشخصات کامل

 50/000تومان

توجه :تبلیغاتی که مرتبط با برگزاری یک رویداد است ،دائمی و بدون حذف خواهد بود.
نشانی کانال تلگرام دارکوب:

https://telegram.me/sitedarkoob

 -4ثبت رویداد ویژه :
حالت هشتم :نمایش ثابت رویداد مورد نظر در ابتدای لیست ها و شاخه ها مرتبط با آن رویداد
رویداد ویژه به صورت ثابت به مدت یک ماه ......................................................

 30/000تومان

رویداد ویژه به صورت ثابت به مدت دو ماه .......................................................

 55/000تومان

رویداد ویژه به صورت ثابت به مدت سه ماه ......................................................

 80/000تومان

رویداد ویژه به صورت ثابت به مدت شش ماه ....................................................

 160/000تومان

 -5فروش بلیط رویداد :
شما می توانید با استفاده از امکانات و ابزارهای سایت دارکوب ،با درخواست ایجاد صفحه رویداد خود،
فروش و بازریابی بلیط های رویداد خود را به صورت کامل ،در سایت دارکوب انجام دهید.
در این روش 20 ،درصد از فروش هر بلیط به عنوان پورسانت بازاریابی و فروش کسر و مابقی به حساب
شما واریز خواهد شد.
در این حالت متناسب با رویداد شما ،ارزش بلیط های ورودی و ...برای دعوت عالقه مندان به ثبت نام در
رویداد شما ،اطالع رسانی های گوناگون در رسانه های مختلف دارکوب (سایت ،کانال تلگرام ،اپلیکیشن،
ایمیل مارکتینگ ،پیامک و )...انجام خواهد شد.

بعضی از مشتریان دارکوب

شرکت نمایشگاه های بین المللی ترکیه

safarme.com

