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 های محترم عضو سندیکای صنعت برق ایرانشرکت

 سال پایانویژه  – 99در سالنشریه ستبران آخرین برای درج آگهی در  اعضاویژه بسته تمدید  موضوع: 
 

 

 

                        سالم و احترام؛با 
 بین در ایویژه جایگاه از برق صنعت هایرسانه مهمترین از یکی عنوا  به شماره 121 انتشار ستتررا  با  نشتریه  همانگونه که مستتضرتری   

 .است برخوردار این حوزه ان رکارا  دست و کارفرمایا 
    های توانمن ی ها وبرای معرفی ظرفیت روی ادهای رای شتتتود و عم ه خود نزدیک میبته ت ری  به روزهای اایانی   99از آنجتا کته ستتتا    

های مکتوب و دیجیتا  ، ب و  تردی  رسانهبرگزار نش ه استکرونا  ویروسهای فعا  صنعت برق در طو  سا  جاری به دلیل شیوع شترکت 
 ی مناسب برایتوان  جایگزینمی های اقتصادی،بنگاه هایتوانایی از موثر تصویری ارائهات و ترلیغبستترها برای   کارآم ترینبه عنوا  یکی از 

 های از دست رفته شود.این فرصت
ا، شرکه ستررا ، وب سایت ، بولتن الکترونیکی رسان نشریهخود شامل  ترلیغاتی رسانی واطالع هایسانهرتوجه به مجموعه  با ستن یکا از اینرو 

امکا   عراابستته ترلیغاتی ویژه   تم ی با  و آوردههای صتنعت برق فراه   شترکت  معرفیستتاگرام، تلگرام و آاارات، بستتر مناستری برای    این
های عرو شرکت وفراه  نموده  99در ایام اایانی سا  هزار مخاطب صنعت برق  11ها را برای بیش از دی ه شت   ترلیغات شرکت استتمرار  

 برخوردار شون .  این بسته ویژهفیف از درص  تخ 11توانن  با می
 رسانه های سندیکانشریه ستبران و  بسته ویژه اعضا برای درج آگهی در  

 قیمت )ریال( توضیحات شرح

 10،111،111 صفضات اولیه آگهی در نشریه ستررا 

 های سن یکا  آگهی در سایر رسانه

 0،111،111 صفضه او  -گوشواره بولتن روزانه

 اینستاگرام
6،111،111 

 تلگرام

 0002220222 هزینه بسته تبلیغاتیجمع  

 900220222  - اعضاویژه تخفیف  %02کسر

 000،220222 (ویژه اعضاتخفیف) %02مبلغ قابل پرداخت با کسر 

 ریه ستررا  ونشنامه اایا  سا  ویژه در آگهی درجو فوق استفاده از بسته ترلیغاتی  شود جهتهای عرو دعوت میاز شرکت ب ینوسیله

 .فرماین  هماهنگ( 116داخلی-باقراور خان ) سن یکا عمومی روابط هایآگهی بخش بافرم زیر را تکمیل و  ،سن یکا هایرسانه
  به ایوست است.نیز های سن یکا تعرفه درج ترلیغات در رسانهلیست 

  روابط عمومی سندیکا                                                                                                             
 

 های سندیکارسانه در  فرم درخواست درج آگهی 

 نام و نام خانوادگی و شماره تماس مسئول پیگیری: :نام شرکت متقاضی

 :موقعیت آگهی مورد نظر :برای درج آگهینوع رسانه مورد نظر 

 مهر و امضاء شرکت متقاضی                         
 



 
 

 

 

 )ریال( 0099های سندیکای صنعت برق ایران در سال تعرفه درج آگهی در رسانه                         
 

 تعرفه درج آگهی در نشریه ستبران

 ردیف
 آگهی رنگی

 گالسه()چاپ چهاررنگ در صفحات 

 تعرفه

 )ریال(
 ردیف

 آگهی کادری

 )چاپ سیاه و سفید(

 تعرفه

 )ریال(

 ،/222/222 تمام صفحه 7 222/222/002 پشت جلد 0

 222/222/0 نیم صفحه ، 222/222/002 )پوستر افقی(   دو صفحه داخل روی جلد 0

 222/222/0 صفحه 0/0 9 222/222/022 داخل روی جلد 0

 222/222/0 صفحه 0/، 02 2،/222/222 داخل پشت جلد 0

 222/222/05 (0صفحه روبروی جلد)صفحه 5
 222/222/00 هر صفحه رپرتاژ آگهی 00

 222/222/05 صفحات اولیه )کاغذ گالسه( 6

      

 تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا )روزانه(

 222/222/5 گوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک به سایت شرکت 0

 222/222/6 صفحات داخلی 0

 222/522/0 پوستر صفحات داخلی 0

    

 )ماهیانه( تعرفه درج آگهی در سایت الکترونیک سندیکا

0 
 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت

 بنر چرخشی()
222/222/6 

0 
 رکتش آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت

 بنر ثابت()
222/222/7 

0 
 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت

 (ویژه)بنر 
222/222/00 

    

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا

 222/222/0 تلفن همراه(شماره  0222ارسال پیامک به اعضای سندیکا و مدیران و دست اندرکاران صنعت برق) بیش از  0

 222/222/0 آدرس ایمیل اعضای سندیکا و شرکت های فعال در  صنعت برق 0222ارسال تبلیغات به  0

0 
 

 222/222/0 ارسال تبلیغات از طریق گروه های فضای مجازی)مدیران عامل0 شرکت های عضو سندیکا(

 


