
  قرارداد تبلیغات در فضاهاي تبلیغاتی سامانه امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایرانضمیمه 

  تعرفه ها

 هاي در حال برگزاري متغییر است.تعرفه ها متناسب با نمایشگاه   

  ام به دقرار گیري تبلیغات زیر اسالیدر و کنار اسالیدر و سایر مکان ها متناسب با اندازه نمایشگر متفاوت خواهد بود، لذا الزم است قبل از اقمحل

  ارائه درخواست تبلیغات، سامانه را در اندازه هاي متفاوت نمایش دیده باشید.

 ) با عرض(به عنوان مثال زیردامنه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران) و زیردامنه ها (دامنه اصلی)  iranconfair.irنماي کلی سامانه

  است. رنگ زرد بیانگر محل تبلیغات  - 1360
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  است. رنگ زرد بیانگر محل تبلیغات - 1360و زیردامنه ها) با عرض   iranconfair.irنماي کلی صفحات داخلی (
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   98سال تعرفه 

  روز نمایش 1هزینه به ازاء   فرمت  (پیکسل) ابعاد  ویژگی  محل قرار گیري  دامنه / زیر دامنه
ی سامانه
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A ارتفاع  720طول *  800  نمایش در کنار اسالیدر و در صفه اصلی  Jpg , gif  

  ریال 150،000فروردین ماه: 

  ریال 250،000 اردیبهشت ماه:

  ریال 350،000 خردادماه:

  ریال 450،000 تیرماه:

  ریال 550،000 مردادماه:

B1  تاB3  ارتفاع 333طول *  500  زیر اسالیدر و در صفحه اصلینمایش در  Jpg , gif  

  ریال 100،000 فروردین ماه:

  ریال 200،000 اردیبهشت ماه:

  ریال 300،000 خردادماه:

  ریال 400،000 تیرماه:

  ریال 500،000 مردادماه:

B4  تاB12 ارتفاع 333طول *  500  نمایش در زیر اسالیدر و در صفحه اصلی  Jpg , gif  

  ریال 50،000 فروردین ماه:

  ریال 150،000 اردیبهشت ماه:

  ریال 250،000 خردادماه:

  ریال 350،000 تیرماه:

  ریال 450،000 مردادماه:

C 
نمایش در زیر اطالعیه ها (سمت چپ صفحه) در 

  صفحه اصلی و در تمام صفحات داخلی (اخبار و ...)

به  4نسبت طول به ارتفاع 

3  
Jpg , gif  

  ریال 50،000ماه: فروردین 

  ریال 150،000اردیبهشت ماه: 

  ریال 250،000خردادماه: 

  ریال 350،000تیرماه: 

  ریال 450،000مردادماه: 

D ارتفاع 150طول * 1000  نمایش در باالي محتواي تمام صفحات داخلی  Jpg , gif  

  ریال 50،000فروردین ماه: 

  ریال 150،000اردیبهشت ماه: 

  ریال 250،000خردادماه: 

  ریال 350،000تیرماه: 

  ریال 450،000مردادماه: 



E ارتفاع 150طول * 1000  نمایش در پایین محتواي تمام صفحات داخلی  Jpg , gif  

  ریال 250،000فروردین ماه: 

  ریال 750،000اردیبهشت ماه: 

  ریال 125،000خردادماه: 

  ریال 175،000تیرماه: 

  ریال 225،000مردادماه: 

  

  درصد تعرفه هاي فوق است. 90) معادل https://ic2019.iranconfair.irوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران (نتعرفه هاي زیر دامنه 

  

  

  

  


