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 مقدمه

 :  د از که برخی از این تفاوتها عبارتنلغ کننده تفاوتهایی  دارد تبلیغات در سایت نودیها با دیگر سایتهای تبی

سعی بر این است که محتوا و یا حتی کاالی ارائه شده برای تبلیغات مضر یا بیرون از دایره ی دکترین ها و  الف(

سیاستهای سایت نباشد. بنابراین هر تبلیغی در سایت نودیها جای ندارد. لذا ما برای تبلیغاتمان مثل مطالبی که 

 روی سایت بارگذاری می شود چه بسا بیشتر ارزش قایل هستیم.

ب( ما می توانیم در کنار تبلیغات شما در سایت برای شما سایت طراحی کنیم، تبلیغات  صوتی و تصویری با 

 فیت خوب و قیمت عالی بسازیم و زمینه بیشتر دیده شدن شما با این نوع جدید تر از تبلیغات فراهم گردد.یک

ا باری نداریم زیرا با مشورتی که تعرفه ها پافش ج( همه تعرفه های ما قابل تغییر و کم و زیاد شدن است. ما بر روی

مشتری می کنیم و راهنمایی وی تعرفه های متناسب با کاری را که میخواهد انجام دهد را مشاوره و پیشنهاد می 

 بنابراین ، ممکن است تعرفه ها باالتر یا پایین تر در نظر گرفته شود. دهیم.

 تبلیغات متنی

سایت ها و کاال ها استفاده می کنیم این  متنی  پست وجود دارد که ما از آن برای تبلیغاتزیر هدر سایت چند لینک 

بخش را همه ی کاربران و بازدید کنندگان سایت می بینند و با گذر از آن به مطالب مورد نیاز خود دست پیدا می 

 کنند.

 محل قرارگیری اندازه متن

 عنوان مطلب

قیمت به تومان /  وضعیت

 هفتگی

تخفیف یا 

 وضعیت خاص

مدت زمان قرار 

 گیری

کمتر از هشت 

 کلمه

در همه صفحات  زیر هدر

 دیده می شود

بیست هزار  20000

 تومان

پانزده هزار  15000

 تومان

زمان تعیین شده 

 در قرارداد

 



 

 

 تبلیغات به صورت ریپورتاژ

رح قوانین ما برای ریپورتاژ آگهی به ش این نوع تبلیغات از قوانین خاصی پیروی می کند لکن قوانین سایت نودیها متفاوت است. 

 ذیل است:

الف(  خبرها ، تبلیغات و یا هرگونه مطلبی که به عنوان ریپورتاژ آگهی قرار است منتشر شود باید با سیاستها و دکترین های سایت 

 10نداشته باشد.سیر و روند کلی این سیاست ها و دکترین ها را می توان از مطالب سایت تا حدودی متوجه شد. اگر مثال مغایرت 

 مورد از آن را منتشر کنیم.  9مورد ازاین نوع آگهی برای ما ارسال شود ممکن است 

ت باالست( روی سایت خواهند ماند که در تعرفه ها ب( این آگهی ها تا مدتی معین و در برخی موارد  مادام العمر)تا زمانی که سای

 مشخص می شوند.

 

 محل قرارگیری اندازه متن

 عنوان مطلب

قیمت به تومان /  وضعیت

 هفتگی

تخفیف یا 

 وضعیت خاص

مدت زمان قرار 

 گیری

کمتر از هشت 

 کلمه

در همه صفحات  زیر هدر

 دیده می شود

بیست هزار  20000

 تومان

پانزده هزار  15000

 تومان

ت معین در مد

 قرارداد

کمتر از هشت 

 کلمه

در صفحه اول دیده  پستهای اصلی

 می شود

دوازده هزار  12000

 تومان

ت معین در مد ---

 قرارداد

کمتر از هشت 

 کلمه

باال یا پایین همه ی 

 پستهای تکی

در همه ی بازدید 

های پستهای تکی 

 دیده می شود

دوازده هزار  12000

 تومان

ت معین در مد ---

 قرارداد

 

برخی سایتها از نظر تیم  طراحی ما سایتهای فرهنگی و مذهبی یا کاالی ملی محسوب می تخفیف یا وضعیت خاص:  -

شوند که با توجه به اهداف گروه برای حمایت از این گونه سایتها  تخفیفات یا خدمات در نظر گرفته است. الزم به ذکر 

 است که تشخیص این مسئله بر عهده تیم طراحی است.



 

 

 

 تبلیغات بنری

در نظر گرفته شده است. که در همه پست ها و همچنین در  220در  120سمت چپ سایت قسمتی برای تبلیغات بنری با اندازه 

 صفحات دیگر دیده می شود.

قیمت به تومان /  وضعیت محل قرار گیری اندازه بنر

 هفتگی

تخفیف یا وضعیت 

 خاص

در همه صفحات  سمت چپ 220*120

 می شودسایت دیده 

سی و پنج هزار  35000

 تومان

برای محصوالت 

فرهنگی یا کاالی 

بیست  25000ایرانی 

 و پنج هزار تومان

 

 ویدئوی های تبلیغاتیصوت ها  و 

شما برای تولید یک ویدئوی تبلیغاتی آرشیوی )با عکس ها و فیلمهای آماده( باید هزینه ی زیادی بپردازید تا شاید در مرحله بعد 

در صدا و سیما آن را تبلیغ صوتی یا تصویری را با قیمت باال تبلیغ کنید. ما ویدئوهای تبلیغاتی برای شما تولید می کنیم که بتوانید 

 با قیمت بسیار پایین تری  ارائه خواهد شد و در عین حال می توانید در شبکه های اجتماعی پخش کنید.

 ه تومانقیمت ب وضعیت طراحی کیفیت ساخت زمان ویدئو عنوان 

ویدئوی تبلیغاتی 

کاال و محصوالت 

 و...

هشتصد هزار  800000 آرشیوی خوب دقیقه 1 

 تومان

چهار میلیون  45000000 ضبطی عالی دقیقه 15تا  12 مستند تبلیغاتی 

 و پانصد هزار تومان

 

 



 

 

 

 طراحی صفحه مخصوص و یا سایت برای تبلیغ کننده

تبلیغ شما یک صفحه ی اختصاصی درون سایت به صورت ثابت ایجاد کنیم تا شما  بتوانید ما می توانیم برای محصول شما و یا 

برای کاربران خود یک صفحه همیشه ثابت برای لینک دادن داشته باشید و همچنین می توانیم سایتی جداگانه برای شما با قیمتهای 

 م.طراحی کنی تر  مناسب و طراحی مناسب

 

 تخفیف یا وضعیت خاص قیمت به تومان/ ساالنه محل قرارگیری صفحه ویژه

،  ویژه در بخش صفحات تک صفحه ویژه

 معرفی در لینکستان 

و  یکصد و چهل 146000

 شش هزار تومان

یکصد و بیست و  126000

 شش هزار تومان
 

 

قیمت به تومان /  نوع سایت طراحی سایت

 ساالنه

تخفیف یا وضعیت 

 خاص

 اپراتور هاست و دامین

رسمی سایت 

 تبلیغاتی

دویست و  250000 ایستا

 پنجاه هزار تومان

دویست  200000

 هزار تومان

هزینه بر عهده 

 مشتری

 توافقی

سایت رسمی 

 شخصی

سیصد هزار  300000 ایستا

 تومان

دویست و  250000

 پنجاه هزار تومان

هزینه بر عهده 

 مشتری

 توافقی

سایت رسمی  

 شرکتی

سیصد و  350000 ایستا

 پنجاه هزار تومان

هزینه بر عهده  ---

 مشتری

 توافقی

سایت فرهنگی 

 مذهبی

چهارصد و  470000 فقط طراحی /پویا

 هفتاد هزار تومان

هزینه بر عهده تیم  ---

 ما

 توافقی

هشتصد  860000 فقط طراحی /پویا سایت خبری 

 هزار تومان

هزینه بر عهده تیم  ---

 ما

 توافقی

 



 

 

فقط طراحی : این نوع سایت بعد از طراحی به مشتری تحویل داده می شود و تیم طراحی دیگر  -

 مسئولیتی در قبال آن سایت ندارد. 

ماه تا یکسال روی سایت  6ایستا / پویا  :  سایت های ایستا یک بار طراحی می شوند و مطالب برای  -

د را ونه ای است که قابلیت به روزرسانی متعدتقریبا ثابت است اما در سایتهای پویا طراحی سایت به گ

 دارد.

اپراتور: این نوع سایت ها  بعد از طراحی و تحویل یک نفر را به عنوان اپراتور سایت از تیم ما انتخاب  -

 هزینه اپراتور جداگانه تعیین می شود.می کنند که مطالب را در مدت های معین بروزرسانی کند.

 

 

 

 


