
 

 

 :1396در سال  نحوه تبلیغات در وب سایت، کانال های تلگرام و اینستاگرام سامانِ بـرتـر

 : ماه یکبه مدت شیوه تبلیغات 

 خواهد بود. هـزار ریال 800به مبلغ  ماه در سایت، کانال های تلگرام و اینستاگرام یکدرج همزمان بنر تبلیغاتی شما به مدت 

 دقیقه 30بار به مدت  2بنر تبلیغ شما به مدت یک ماه در سایت قرار خواهد گرفت و در کانال تلگرام هفته ای در طول این مدت )

ما ادامه خبرها و مطالب کانال بدون حذف تبلیغ ش ساعته، نیم زمان ر خواهد گرفت و پس از سپری شدندر کانال تلگرام قرا

 پیگیری خواهد شد.

 به صورت یک پست قرار خواهد گرفت.( بار 2فقط نیز در کانال اینستاگرام 

 

 : هفته 2شیوه تبلیغات به مدت 

 خواهد بود. ریالهـزار  500در کانال های تلگرام و اینستاگرام به مبلغ  هفته 2درج همزمان بنر تبلیغاتی شما به مدت 

در کانال تلگرام قرار خواهد گرفت و پس از  دقیقه 30بار به مدت  2تبلیغ شما در کانال تلگرام هفته ای )در طول این مدت بنر 

 ساعته، ادامه خبرها و مطالب کانال بدون حذف تبلیغ شما پیگیری خواهد شد. نیمسپری شدن زمان 

 به صورت یک پست قرار خواهد گرفت.( یک باردر کانال اینستاگرام نیز 

 

 توجه:

 یاعضا شیافزا ایشما  غینسبت به بازخورد تبل یتعهد چیه وب سایت، کانال های تلگرام و اینستاگرام سامانِ بـرتـر (1

 داشت.شما را برعهده خواهد  یاز آگه دیو بازد شیکانال شما ندارد و فقط نما

 .مینباشد معذور رانیا یاسالم یجمهور نیکه مطابق قوان ییها یآگه رشیپذ (2

در کانالتان اضافه گردد  یکانال، مورد غیزمان انتشار تبل یکانال تلگرام باشد و ط غیشما مربوط به تبل یآگه یصورتدر  (3

از  غیتبل نکیو بدون اطالع، ل نهیو برگشت هز دیداشته باشد؛ بدون در نظر گرفتن تعداد بازد رتیمغا رانیا نیکه با قوان

 .حذف خواهد شدلگرام و اینستاگرام سامانِ بـرتـر وب سایت، کانال های ت

بدون در نظر گرفتن تعداد  یآگه ست،ینر کشو نیشما طبق قوان تمشخص شود خدما ،یآگه دییکه بعد از تا یصورتدر  (4

 .و بدون اطالع حذف خواهد شد نهیو برگشت هز دیبازد

و متن و  غیموجود در تبل یها نکیدرست بودن آدرس ل؛ از فعال بودن و در کانال و وب سایتتان غیتبل ارسال از قبل (5

 .دییحاصل نما نانیآن اطم ریتصاو

در  AliAzough@تماس حاصل نموده و یا با آیدی تلگرام  09179005002جهت واریز وجه و اطالعات بیشتر با تلفن 

 ارتباط باشید.
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