
 بسمه تعالی

 

 :عمومی درج آگهی در خبرگساری پاناشرایط 

 

 ببیذ هٌطبق بز هَاسیي ٍ قَاًیي جوَْری اسالهی ایزاى ببضذ. ّب آگْی-1

ّز گًَِ هسئَلیت حقَقی در خصَظ آگْی، هتَجِ سفبرش دٌّذُ آى است ٍ خبزگشاری پبًب ّیچگًَِ رابطِ -2

هٌتطزُ  ّبی آگْیهٌذرج ًذارد. بٌببزایي ّیچ هسئَلیتی در قببل  ّبی آگْیکبری بب سفبرش دٌّذگبى ٍ صبحببى 

 .پذیزد ًوی

 هجَسّبی هزبَطِ است. بی پشضکی ٍ بْذاضتی هٌَط بِ ارائِتبلیغ خذهبت ٍکبالّ-3

 شرایط طراحی تبلیغات بنری:

 سیبب ٍ در خَر ًوبیص در سبیت طزاحی ضذُ ببضٌذ. ،ای حزفِ صَرت بِبٌزّبی طزاحی ضذُ ببیذ -1

ًببیذ بیص اس  ّب فبیلٍ دقت ًوبییذ کِ حجن ایي  ببضذ هی  JPGٍ یب   GIFبْتزیي فزهت بزای طزاحی بٌزّب فزهت -2

 کیلَببیت ببضذ. 66 تَاًذ هیحذ سیبد ببضذ ٍ حذاکثز 

 

 نکاتی در خصوص سفارش آگهی در خبرگساری پانا:

 

 .ببضذ هیدرصذ تخفیف  12هبِّ  3درصذ تخفیف ٍ  8هبِّ ضبهل  2آگْی -1

 .ببضذ هیدرصذ ّشیٌِ تبلیغبت یک هبِّ  66رٍسُ  15ّشیٌِ تبلیغبت -2

 .ببضذ هیهذاٍم، سِ هبُ  صَرت بِحذاکثز سهبى سفبرش آگْی -3

خسبرت  عٌَاى بِاس کل ّشیٌِ پالى  16/6در صَرت اًصزاف اس درج آگْی اگز آگْی ضوب فعبل ضذُ ببضذ هبلغ -4

 کسز ٍ هببقی هبلغ هزجَع خَاّذ ضذ. ى آگْی،ّشیٌِ رٍسّبی فعبل بَد عالٍُ بِ

لذا اگز قصذ توذیذ آگْی خَد را داریذ  ضًَذ هیخَدکبر غیزفعبل  صَرت بِبعذ اس اتوبم تبریخ اًقضب  ّب آگْی-5

 یک ّفتِ قبل اس اتوبم تبریخ آگْی بب بخص هزبَطِ توبس بگیزیذ. ببیست هی

 



)ماهانه( قیمت درج آگهی در خبرگزاری پانا  
 

 قیمت به تومان اندازه بنر موقعیت

A 
100*150  000/005/4  

100*300  000/005/5  

B 

250*190  000/005/2  

380*190  000/000/3  

500*190  000/005/3  

630*190  000/000/4  

C 

250*190  000/300/1  

380*190  000/008/1  

500*190  000/003/2  

D 
250*190  000/000/1  

380*190  000/300/1  

E 
432*100  000/000/4  

865*100  000/005/3  

F 
432*100  000/005/2  

865*100  000/000/3  

G 

250*190  000/000/1  

380*190  000/005/1  

500*190  000/000/2  

 

000/000/2الی  000/200/1 رپورتاژ آگهی بر اساس هایپر لینک  

تبلیغاتیتیزر   
هفتگی 000/000/3  

ماهانه 000/005/5  



 موقعیت تبلیغ در سایت خبرگساری پانا

 صفحه اصلی

 

 



 

 صفحات داخلی

 
 

 

 راههای ارتباط با ما 

   66746862 -021  : توبس هستقینتلفي 

                                                 021- 66747593                                                                  

                   http//mail.pana.ir                ایویل:

 -021  :                   66747598فکسلت

 


