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 های محترم عضو سندیکای صنعت برق ایرانشرکت
 1399نیمه دوم سال  -رسانه های سندیکا نشریه ستبران و برای درج آگهی در  اعضاویژه بسته  موضوع: 

 
 
 

                        سالم و احترام؛ با
معتبر حوزه  ایهالمللی نفت و گاز، پتروشیمی و سایر نمایشگاهنمایشگاه بین ،برق صنعتالمللی بین نمایشگاه مستحضرید که همانطور

 ناشی بینیپیش لغیرقاب شرایط دلیل به هاآن برگزاری تاریخ و افتاده تعویق به کرونا، بیماری شیوعموج جدید  به دلیلبرق و انرژی کشور 
ستر ب در خود هایپتانسیل و هاتوانمندی معرفی فرصت برق صنعت فعاالن عمالً شرایط این در. مشخص نیست 19 کووید اپیدمی از

 موثر و روشن تصویری ارائه برای دیجیتال و مکتوب معتبر هایرسانههای ظرفیت از هدفمند مندیبهره و داشت دننخواه ها رانمایشگاه
 . است پوشی چشم غیرقابل امری هاشرکت هایتوانایی از

دیکا، بولتن ستبران، وب سایت سن نشریهخود شامل  تبلیغاتی رسانی واطالع هایرسانهتوجه به مجموعه  با برق صنعت سندیکایاز اینرو 
یک با طراحی  و آوردههای صنعت برق فراهم شرکت معرفیستاگرام، تلگرام و آپارات، بستر مناسبی برای الکترونیکی رسانا، شبکه این

هزار مخاطب صنعت برق فراهم  10ها را برای بیش از امکان دیده شدن تبلیغات شرکت 1399بسته تبلیغاتی ویژه برای نیمه دوم سال 
 برخوردار شوند.  این بسته ویژهدرصد تخفیف از  40های عضو می توانند با شرکت ونموده 
 های سندیکارسانهنشریه ستبران و  ویژه اعضا برای درج آگهی دربسته   

 قیمت )ریال( توضیحات شرح
 15،000،000 صفحات اولیه آگهی در نشریه ستبران

 های سندیکا  آگهی در سایر رسانه
 5،000،000 صفحه اول -گوشواره بولتن روزانه

 تلگرام 3،000،000 اینستاگرام
 23،000،000 تبلیغاتیهزینه بسته جمع  

 9،200،000  - اعضاویژه تخفیف  %40کسر
 13،800،000 (ویژه اعضاتخفیف) %40مبلغ قابل پرداخت با کسر 

 ،سندیکا هایهرسان نشریه ستبران و در آگهی درجو فوق استفاده از بسته تبلیغاتی  شود جهتهای عضو دعوت میاز شرکت بدینوسیله
 .فرمایند هماهنگ( 113داخلی-باقرپور خانم) سندیکا عمومی روابط هایآگهی بخش بافرم زیر را تکمیل و 

  به پیوست است.نیز های سندیکا تعرفه درج تبلیغات 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 :نوع رسانه مورد نظر برای درج آگهی

 مهر و امضاء شرکت متقاضی                         
 

پیشنهاد 
 ویژه 

1



نشریه ستبران

 
 

 
 

 )ریال( 1399های سندیکای صنعت برق ایران در سال تعرفه درج آگهی در رسانه                         
 

 تعرفه درج آگهی در نشریه ستبران

 ردیف
 آگهی رنگی

 )چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه(
 تعرفه
 )ریال(

 ردیف
 آگهی کادری

 )چاپ سیاه و سفید(
 تعرفه
 )ریال(

 000/000/8 تمام صفحه 7 000/000/120 پشت جلد 1

 000/000/4 نیم صفحه 8 000/000/120 )پوستر افقی(   دو صفحه داخل روی جلد 2

 000/000/3 صفحه 4/1 9 000/000/100 داخل روی جلد 3

 000/000/2 صفحه 8/1 10 000/000/80 داخل پشت جلد 4

 000/000/45 (1صفحه روبروی جلد)صفحه 5
 000/000/12 هر صفحه رپرتاژ آگهی 11

 000/000/15 صفحات اولیه )کاغذ گالسه( 6

      

 تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا )روزانه(
 000/000/5 گوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک به سایت شرکت 1

 000/000/6 صفحات داخلی 2

 000/500/2 پوستر صفحات داخلی 3

    

 )ماهیانه( سایت الکترونیک سندیکاتعرفه درج آگهی در 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 1
 بنر چرخشی()

000/000/6 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 2
 000/000/7 بنر ثابت()

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 3
 000/000/12 (ویژه)بنر 

    

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا

 000/000/4 شماره تلفن همراه( 1000ارسال پیامک به اعضای سندیکا و مدیران و دست اندرکاران صنعت برق) بیش از  1

 000/000/2 صنعت برق  آدرس ایمیل اعضای سندیکا و شرکت های فعال در 1000ارسال تبلیغات به  2

3 
 

 000/000/3 ارسال تبلیغات از طریق گروه های فضای مجازی)مدیران عامل، شرکت های عضو سندیکا(
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 )ریال( 1399های سندیکای صنعت برق ایران در سال تعرفه درج آگهی در رسانه                         
 

 تعرفه درج آگهی در نشریه ستبران

 ردیف
 آگهی رنگی

 )چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه(
 تعرفه
 )ریال(

 ردیف
 آگهی کادری

 )چاپ سیاه و سفید(
 تعرفه
 )ریال(

 000/000/8 تمام صفحه 7 000/000/120 پشت جلد 1

 000/000/4 نیم صفحه 8 000/000/120 )پوستر افقی(   دو صفحه داخل روی جلد 2

 000/000/3 صفحه 4/1 9 000/000/100 داخل روی جلد 3

 000/000/2 صفحه 8/1 10 000/000/80 داخل پشت جلد 4

 000/000/45 (1صفحه روبروی جلد)صفحه 5
 000/000/12 هر صفحه رپرتاژ آگهی 11

 000/000/15 صفحات اولیه )کاغذ گالسه( 6

      

 تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا )روزانه(
 000/000/5 گوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک به سایت شرکت 1

 000/000/6 صفحات داخلی 2

 000/500/2 پوستر صفحات داخلی 3

    

 )ماهیانه( سایت الکترونیک سندیکاتعرفه درج آگهی در 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 1
 بنر چرخشی()

000/000/6 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 2
 000/000/7 بنر ثابت()

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 3
 000/000/12 (ویژه)بنر 

    

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا

 000/000/4 شماره تلفن همراه( 1000ارسال پیامک به اعضای سندیکا و مدیران و دست اندرکاران صنعت برق) بیش از  1

 000/000/2 صنعت برق  آدرس ایمیل اعضای سندیکا و شرکت های فعال در 1000ارسال تبلیغات به  2

3 
 

 000/000/3 ارسال تبلیغات از طریق گروه های فضای مجازی)مدیران عامل، شرکت های عضو سندیکا(

 

بولتن روزانه رسانا 
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 )ریال( 1399های سندیکای صنعت برق ایران در سال تعرفه درج آگهی در رسانه                         
 

 تعرفه درج آگهی در نشریه ستبران

 ردیف
 آگهی رنگی

 )چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه(
 تعرفه
 )ریال(

 ردیف
 آگهی کادری

 )چاپ سیاه و سفید(
 تعرفه
 )ریال(

 000/000/8 تمام صفحه 7 000/000/120 پشت جلد 1

 000/000/4 نیم صفحه 8 000/000/120 )پوستر افقی(   دو صفحه داخل روی جلد 2

 000/000/3 صفحه 4/1 9 000/000/100 داخل روی جلد 3

 000/000/2 صفحه 8/1 10 000/000/80 داخل پشت جلد 4

 000/000/45 (1صفحه روبروی جلد)صفحه 5
 000/000/12 هر صفحه رپرتاژ آگهی 11

 000/000/15 صفحات اولیه )کاغذ گالسه( 6

      

 تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا )روزانه(
 000/000/5 گوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک به سایت شرکت 1

 000/000/6 صفحات داخلی 2

 000/500/2 پوستر صفحات داخلی 3

    

 )ماهیانه( سایت الکترونیک سندیکاتعرفه درج آگهی در 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 1
 بنر چرخشی()

000/000/6 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 2
 000/000/7 بنر ثابت()

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 3
 000/000/12 (ویژه)بنر 

    

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا

 000/000/4 شماره تلفن همراه( 1000ارسال پیامک به اعضای سندیکا و مدیران و دست اندرکاران صنعت برق) بیش از  1

 000/000/2 صنعت برق  آدرس ایمیل اعضای سندیکا و شرکت های فعال در 1000ارسال تبلیغات به  2

3 
 

 000/000/3 ارسال تبلیغات از طریق گروه های فضای مجازی)مدیران عامل، شرکت های عضو سندیکا(

 

وب سایت سندیکا
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 )ریال( 1399های سندیکای صنعت برق ایران در سال تعرفه درج آگهی در رسانه                         
 

 تعرفه درج آگهی در نشریه ستبران

 ردیف
 آگهی رنگی

 )چاپ چهاررنگ در صفحات گالسه(
 تعرفه
 )ریال(

 ردیف
 آگهی کادری

 )چاپ سیاه و سفید(
 تعرفه
 )ریال(

 000/000/8 تمام صفحه 7 000/000/120 پشت جلد 1

 000/000/4 نیم صفحه 8 000/000/120 )پوستر افقی(   دو صفحه داخل روی جلد 2

 000/000/3 صفحه 4/1 9 000/000/100 داخل روی جلد 3

 000/000/2 صفحه 8/1 10 000/000/80 داخل پشت جلد 4

 000/000/45 (1صفحه روبروی جلد)صفحه 5
 000/000/12 هر صفحه رپرتاژ آگهی 11

 000/000/15 صفحات اولیه )کاغذ گالسه( 6

      

 تعرفه درج آگهی در بولتن الکترونیک رسانا )روزانه(
 000/000/5 گوشواره صفحه اول بولتن با امکان لینک به سایت شرکت 1

 000/000/6 صفحات داخلی 2

 000/500/2 پوستر صفحات داخلی 3

    

 )ماهیانه( سایت الکترونیک سندیکاتعرفه درج آگهی در 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 1
 بنر چرخشی()

000/000/6 

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 2
 000/000/7 بنر ثابت()

 آگهی در صفحه اول سایت سندیکا با امکان لینک به سایت شرکت 3
 000/000/12 (ویژه)بنر 

    

 تعرفه ارسال پیامک تبلیغاتی از طریق بانک اطالعات سندیکا

 000/000/4 شماره تلفن همراه( 1000ارسال پیامک به اعضای سندیکا و مدیران و دست اندرکاران صنعت برق) بیش از  1

 000/000/2 صنعت برق  آدرس ایمیل اعضای سندیکا و شرکت های فعال در 1000ارسال تبلیغات به  2

3 
 

 000/000/3 ارسال تبلیغات از طریق گروه های فضای مجازی)مدیران عامل، شرکت های عضو سندیکا(

 

پیامک  های تبلیغاتی
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