تبلیغات در پرشین بیست
بی تردید عصرنوین  ،عصر فن آوری و دانش های جدید است  .اینترنت به عنوان بزرگترین رسانه دنیا در حال حاضر گسترده
ترین پوشش مخاطب را در اختیار دارد و از این حیث گوی رقابت را از سایر رسانه ها نظیر شبکه های رادیویی و تلویزیونی
ربوده است
.بی تردید در میهن ما به عنوان یک کشور در حال توسعه نیز  ،همه روزه بر شمار مشترکین شبکه جهانی افزوده می شود .
برخالف سایر رسانه ها عمده ترین کاربران اینترنت قشر جوان و تحصیل کرده جامعه هستند و عموما دارای اهداف و زمینه
های تخصصی برای فعالیت هستند .
ما در پرشین بیست به عنوان مدرن ترین و پرمخاطب ترین سیستم سایت ساز فارسی با حجم ترافیکی بالغ بر یک میلیون
بازدید روزانه،بعد جدیدی از سرویس های دهکده جهانی را بر روی مخاطبان گسترده ایم .زمانی داشتن یک سایت کامال
اختصاصی و رایگان با امکانات نامحدود برای همه ی مردم  ،یک رویا بود  ...حتی در فکر مهندسان و برنامه نویسان نیز این
طرح دور از انتظار بود اما امروزه پرشین بیست به این مهم دست یافته است و از این حیث گوی سبقت را از تمام سرویس
های مشابه ربوده  ....به یاری خداوند متعال  ،ابتکارات جدید و ابر سرورهای پرشین بیست که در ایران نمونه ای برای
پردازش های اختصاصی با تکنولوژی های  SuperMulti-Balanceبرای یک سایت وجود نداشته ؛ در کنار تیم صمیمی
و فعال مجموعه متشکل از جوانان همین مرز و بوم  ،باعث سیل استقبال مخاطبان از این سرویس دهنده بزرگ فارسی شده
است .
دامنه ی گستردگی این محبوبیت به حدی بوده است که همه روزه تعداد زیادی از استفاده کنندگان از سرویس های دیگر
خواهان انتقال سرویس خود به پرشین بیست و نیز عضویت در خانواده بزرگ پرشین بیست به منظور استفاده از امکانات بی
نظیر این مجموعه هستند  .امیداست به یاری حق تعالی  ،همه روزه بیش از پیش در خدمت عزیزان باشیم " .
مزیت برتر برای تبلیغات در پرشین بیست ؟












حجم ترافیک بالغ بر  1میلیون بازدید روزانه بهترین زیرساخت ممکن برای نمایش می باشد.
ابر سرورهای  23و  04پردازنده ای تضمین کننده ثبات تبلیغات در این حجم بازدید می باشند.
سیستم های دقیق و پیشرفته ارزیابی آگهی به صورت  30ساعته امکان نظارت کامل بر آگهی را در اختیار شما
میگذارند.
تیم پشتیبانی و مشاوره تبلیغاتی به صورت  30ساعته در  7روز هفته در کنار شماست.
تنوع کاربری پرشین بیست امکان رساندن پیغام تبلیغاتی به سلیقه های مختلف را میسر می سازد
راه کارهای تبلیغاتی تخصصی برای اهداف خاص نظیر افزایش رنک  ،اطالع رسانی  ،بهبود سئو  ،افزایش بک لینک
توسط کارشناسان ما دریچه های جدید برای پیشبرد اهداف مختلف را فراهم نموده است
هزینه های منطقی  ،اصولی و با برنامه یکی از مهمترین عوامل استقبال از سرویس های تبلیغاتی مجموعه
Aypanمی باشد
تبلیغات در پرشین بیست تبلیغات در یک سایت نیست  ،تبلیغات همزمان در بیش از  8هزار دامنه مستقل فارسی
زبان می باشد

دالیل باال  ،همه و همه دست در دست هم داده تا پرشین بیست را به عنوان بهترین میزبان برای تبلیغات شرکت ها و ارگان
ها و نیز بهترین رسانه برای اطالع رسانی عمومی از همایش ها و طرح های کشوری باشد .
انواع تبلیغات:
راهکار های تبلیغاتی مدون شده از سوی کارشناسان مجموعه شامل  0مورد زیر می باشد:
.1
.3
.2
.0

سرویس تبلیغات نمایشی همراه با کنترل پنل جامع مدیریت آگهی
سرویس تبلیغات متنی همراه با کنترل پنل جامع مدیریت آگهی
سرویس تبلیغات ثابت همراه با کنترل پنل جامع مدیریت آگهی
سرویس های ویژه نظیر افزایش ترافیک  ،بهبود سئو  ،بهبود لینک پشتیبان و رتبه گوگل

تعرفه تبلیغات نمایشی:
در این سرویس هزینه تبلیغات به ازای هر بار نمایش تبلیغات پرداخت میشود.نمایش تبلیغات داخل سایت ها صورت می
پذیرد .کنترل پنل جامع و فارسی مدیریت آگهی به شما امکان مدیریت کامل آگهی خود را میدهد.
جدول تعرفه نمایش آگهی بر اساس تعداد نمایش در صفحات پرشین بیست
شماره بسته

تعداد کل نمایش آگهی

قیمت به تومان

A

344،444

24،444

B

044،444

04،444

C

044،444

840444

D

1،344،444

1040444

E

2،444،444

2340444

F

0،444،444

0440444

G

13،444،444

14440444

تعرفه نمایش آگهی در صفحه نخست سایت بصورت ماهیانه
توضیح

مدت نمایش(روز)

قیمت به تومان

نمایش بنر در سایز  213در  113پیکسل

04

040444

نمایش بنر در سایز  53در  154پیکسل

04

040444

* لیست باال تعرفه های جدید مصوب شده برای سال  2931می باشد .
قبل از واریز وجه برای مشاوره تبلیغاتی می توانید در ساعات  21الی  19تمام روزهای هفته با شماره تلفن
33952555313
تماس حاصل فرمایید

مشخصات بنرها
اندازه بنرها  134پیکسل در عرض و  304پیکسل در طول (  ) 134 * 304میباشد وحداکثر حجم قابل قبول برای بنرها
پنجاه کیلو بایت (  )KB53میباشد .بنرها میتواند در فرمت تصویر  GIFیا  JPGو یا فایل فلش  SWFباشند.
الزم به ذکر است که در صورتی که حجم فایل بنر باالتر از اندازه مشخص شده باشد آگهی فعال نخواهد شد .همچنین در
صورت استفاده از بنر فلش لینک مرتبط با آن نیز میبایست در زمان طراحی بنر توسط طراح بنر در آن قرار گیرد.بنرهای
فلش فقط میتوانند حاوی یک لینک باشند که پس از کلیک کاربر فعال شود و استفاده از هرگونه اسکریپت برای فعال سازی
لینک یا فراخوانی آدرس وب یا ارسال اطالعات بدون خواست کاربر غیر مجاز می باشد.
برای آگهی هایی که بنرهای تصویری (فرمت  GIFیا  ) JPGاستفاده میکنند امکان ثبت کلیک وجود داشته و آگهی دهنده
در صورت استفاده از بنرهایی با این فرمت میتواند کلیک الگ را در پنلی که از طرف سایت در اختیار وی قرار داده می شود
نیز بصورت آنالین مشاهده کند.
نحوه پرداخت
پس از انتخاب کالس تبلیغات مبلغ آنرا به شماره حساب  4335455528بانک پارسیان به نام ادریس ناظری واریز نمایید و
تاریخ ،کد شعبه ،میزان مبلغ واریز شده و شماره سند (فیش واریزی) را همراه بنر (تصویر آگهی) و لینک مرتبط با آگهی از
طریق لینک زیر ثبت نام کرده و اطالعات را کامل نمایید.
http://www.p20.ir/ads
همچنین میتوانید مبلغ آگهی را از طریق شماره کارت  5112352353293143بانک پارسیان به نام ادریس ناظری واریز
نمایید و تاریخ واریز ،میزان مبلغ واریز شده و شماره کارت واریز کننده را همراه بنر و لینک مرتبط با آگهی به ادرسی که
شده ارسال نمایید.
همچنین توجه داشته باشید که واریز مبلغ آگهی به معنای قبول قوانین سایت و تایید نهایی سفارش آگهی است بنابراین
حتما قبل از واریز مبلغ شرایط و قوانین جذب آگهی را مطالعه فرمایید.

نحوه سفارش آگهی
جهت سفارش آگهی کافیست با توجه به کالس تبلیغاتی مدنظرتان مبلغ آنرا به حساب بانکی اشاره در همین صفحه واریز
نمایید و مشخصات مبلغ واریزی (تاریخ،مبلغ واریزی و )...را همراه با تصویر آگهی (بنر) و لینک مرتبط با آن به سایت بخش
تبلیغات ارسال نمایید .واریزی و همچنین آگهی ارسال شده بررسی و بعد از پرداخت آنالین آگهی شما فعال خواهد شد .به
محض فعال شدن آگهی ایمیلی جهت اطالع شما ارسال خواهد شد .
اگر برای نخستین بار است که سفارش آگهی می دهید و نسبت به محتوای سایت و پذیرش آن شک دارید میتوانید ابتدا
آدرس سایت و یا تصویر آگهی را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا بررسی و در صورت تایید به اطالع شما برسد .در این
زمینه قوانین و شرایط جذب آگهی که در همین صفحه اشاره شده است را نیز مطالعه کنید .
جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی میتوانید با ایمیل  m.taranoome@yahoo.comو یا با تلفن 40241400400
تماس حاصل کنید.

قوانین و شرایط جذب آگهی


از پذیرش آگهی سایتهای حاوی تصاویر و مطالب غیر اخالقی و همچنین مغایر با قوانین کشور ایران معذور
هستیم .



نمایش و درج آگهی پس از واریز وجه و هزینه تبلیغات در حساب مسئولین سایت انجام پذیر خواهد بود .



درصورت تغییر در ماهیت سایت آگهی دهنده در زمان نمایش آگهی در پرشین بیست (مانند راهنمایی
بازدیدکنندگان به یک سایت دیگر) بدون هماهنگی و یا هر موردی که به نحوی سوء استفاده از تبلیغات در پرشین
بیست باشد نمایش آگهی بالفاصله و بدون اخطار قطع خواهد شد .



هر آگهی(بنر) تنها میتواند یک لینک به سایت مد نظر سفارش دهنده آگهی داشته باشد.



مسئولیت شعارها،مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده میباشد و در عین حال پرشین
بیست در قبول بنر و آگهی مختار است .



تصاویر یا محتوای آگهی می بایست مطابق با هنجارهای کشور ایران و همچنین آئین نامه های وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی کشور ایران در زمینه انتشار آگهی باشد .



طراحی بنر بر عهده سفارش دهنده میباشد و در صورت نیاز تیم پرشین بیست آماده همکاری جهت طراحی بنر
میباشد که هزینه آن بصورت مجزا محاسبه خواهد شد .



پذیرش آگهی مربوط به فعالیتها یا شخصیتهای سیاسی تنها پس از هماهنگی با مدیران سایت امکان پذیر خواهد
بود .



در صورتی که محتوا آگهی یا فعالیت سایت براساس نظر وزارت ارشاد نیازمند مجوز خاصی باشد (مانند مجوزهای
صنفی) آگهی دهنده میبایست آنها را کسب و در صورت لزوم ارائه کند .



در صورتی که دستور قضائی یا اخطاری توسط نهادهای ناظر ( نهاد قضایی ،انتظامی یا وزرات ارشاد) نسبت به
حذف یک آگهی به مسئولین سایت ابالغ شود آگهی فوق از سایت حذف شده و مسئولیت خسارت یا موارد حقوقی
آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود .



پیشنهاد میکنیم قبل از واریز مبلغ آگهی نام و آدرس وب سایت یا محصولی را که مایل به تبلیغ آن هستید از
طریق پست الکترونیک در اختیار مدیران سایت قرار دهید تا ضمن بررسی آن اگر احیانا از پذیرش تبلیغ معذور
بودیم دچار مشکل نشوید.



واریز یا پرداخت وجه به معنای قبول کلیه قوانین سایت و تایید نهایی سفارش برای نمایش آگهی است.وجه واریزی
پس از شروع نمایش آگهی به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد.همچنین آگهی دهنده موظف
است بنر خود را دقیقا مطابق مشخصات و قوانین مشخص شده در سایت تهیه و ارسال نماید.مشکالت فنی سایت
آگهی دهنده مسئولیتی برای پرشین بیست نخواهد داشت و همچنین در صورتی که به هر دلیلی از جمله تخطی از
قوانین سایت یا درخواست مراجع ذیصالح نمایش آگهی متوقف شود مسئولیتی بر عهده پرشین بیست نبوده و
آگهی دهنده مسئول هرگونه ضرر و زیان خواهد بود.

