
  

 نلر فرومتعرفه تبلیغات تاالر گفتگوي تخصصی حسابداري 

  

  :فزارهاي حسابداريا منر انجمنیک بخش مجزا در ) الف

  ریال 12,000,000سالیانه  - 1

  )فروش تنها از طریق سایت امکان پذیر است( فزارا مپورسانت فروش هر نر% 20إلی % 10+ ریال  7,000,000سالیانه  - 2

  :توضیحات

جذب کاربران و ارسال ایمیل  ه بوده؛ي مربوطفزارا منرتیم  برعهده ،فزارا منر مدیریت کلیه امورات مربوط به بخش -
  .باشد مینیز از اختیارات ایشان  ...وفزار ا منرران به منظور تبلیغات یا پیام خصوصی براي کارب

قائل  اند هشد آنهاسایت فروم لرن مشتري طریق که از  افرادي تخفیفی براي؛ فزاريا منرشرکت درصورتی که  -
  ).2مربوط به بند ( شدخواهد  سایت کسر پورسانت مبلغ تخفیف ازد، گرد

بنمائید، ... وفزار ا منرشما درخواست اختصاص فضاي بیشتري از هاست را بابت آپلود  چنانچهالزم به ذکر است  -
  .به نسبت آن به مبالغ فوق افزوده خواهد گردید

  

  :468*60نصب بنر ) ب

  ریال 11,000,000سالیانه  –ریال  1,100,000ماهیانه : روبروي لوگوي اصلی سایت - 1

  ریال 12,500,000سالیانه  –ریال  1,250,000ماهیانه : ثابت در یکی از چهار گوشه سایت - 2

  ریال 5,500,000سالیانه  –ریال  550,000ماهیانه : سایت صفحه اصلی در هدر - 3

  ریال 4,500,000سالیانه  –ریال  450,000ماهیانه : در هدر صفحات دیگر سایت - 4

  ریال 4,000,000سالیانه  –ریال  400,000ماهیانه : سایت صفحه اصلی در فوتر - 5

  ریال 3,500,000سالیانه  –ریال  350,000ماهیانه : در فوتر صفحات دیگر سایت - 6

  ریال 15,000,000سالیانه  –ریال  1,500,000ماهیانه : اي سایته لدر بین ارسا - 7

  : توضیحات

 )درصد 15 إلی 5( اتیتخفیف این قسمت را انتخاب بفرمائید، انهیماه يها همورد از تعرف دوبیش از در صورتی که  -
  .به شما ارائه خواهد گردید



، و در صورت درخواست باشد می "یک بنر ، درجارسال چهارهر "این قسمت، بر اساس  7مبلغ قید شده در بند  -
کنیم لیکن مشمول پرداخت هزینه بیشتري خواهید وانیم بنر را بر اساس تعداد ارسال درخواستی درج ت یم شما

  .گشت
  

  :تبلیغات بصورت یک ابرپیوند در امضاي کاربر) ج

  ریال 3,800,000سالیانه  –ریال  380,000ماهیانه : متن همراه با بنر - 1

  ریال 2,000,000سالیانه  –ریال  200,000ماهیانه : فقط متن - 2

  : توضیحات

 2,800,000مبلغ  "متن همراه با بنر"براي  بصورت سالیانه رمایند،ف میرا انتخاب ) الف(رفه تعاشخاصی که یکی از موارد 
  .ریال به حساب آنان افزوده خواهد گردید 1,500,000مبلغ  "فقط متن "ریال و براي 

  : تذکر مهم

مبالغ فوق به هیچ وجه دائمی بوده و  حسابداري/ یا موسسات حسابرسی فزاريا منر هاي تص شرکتاین تعرفه مخ
براي تاالر گفتگوي ) بعد ]هاي[سال تمدید تبلیغات(ي بعدي ها هو امکان افزایش یا کاهش آن براي دور دباش ینم

از جهت ما امکان  تخفیف ارائهبا توجه به پیشنهادات احتمالی شما،  ضمناً .استن محفوظ لر فرومتخصصی حسابداري 
   .پذیر خواهد بود

وانید با شماره همراه زیر ت یم آنها؛و یا نیاز به توضیحات بیشتر درباره هر کدام از نسبت به موارد فوق ابهام  در صورت
  :تماس حاصل نمائید

  معدلی  – 09179983981

  
  

  ! دوست عزیز

  ...تبلیغات هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاري است                     
 نلر فرومتاالر گفتگوي تخصصی حسابداري 


