DaartAgency.com

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتال

ارســـال در هـــر  100هـــزار ایمیـــل

دارت
آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتال دارت یک آژانس تمام سرویس در حوزه دیجیتال می باشد .خدماتی چون بازاریابی شبکه های
اجتماعی  ،بازاریابی محتوا ،نمایش بنر در  اپلیکیشن های خارجی ،پوش نوتیفیکیشن و  ...را به کسب و کار و برندها ارائه می نماید.

email

marketing

ما قبل از ارائه هر نوع راهکاری  ،سعی در کشف نیازها و خواسته های دقیق مشتریان داریم تا بهترین استراتژی و راهکارها را مناسب
با بودجه ،نوع صنعت و حرفه و عالیقشان به آنها پیشنهاد شود.

خدمات

شرح خدمات

ترافیک ()CPC
()Redirect
()Blind

انتشار مقاله در بیش از  70وبسایت خبری

پکیج بازخورد
منـــاسب

انتشار مقاله در بیش از  40وبسایت خبری

 31.000.000ناموت

200

پکیج بازخورد
موثــــر

انتشار مقاله در بیش از  20وبسایت خبری

300

پکیج بازخـورد
اکونومـی موثر

(ناموت)

به ازای هر کلیک ()Goo.gle

15

به ازای هر کلیک ()Goo.gle

120

هر پوش نوتیفیکیشن

15

پوش نوتیفیکیشن ()Push Notification

هر عدد ()Goo.gle

نصب اپلیکیشن ()CPI

به ازای هر نصب Android

2500

هر Imperession

7.2

هر عدد ()Session

500

به ازای هر نصب ios

انتشار تبلیغ در اینستاگرام

4000

هر بازدید ()view

17

هر Reach

تبلیغات اسپانسری اینستاگرام

30

هر بازدید ()View

تبلیغات همسان ()Native ad
()Blind

تبلیغات در تلگرام

100

هر Engagement

110

به ازای هر کلیک

400

هر بازدید

5

نوع پکیج

1

2

3

قیمت (لیر ترکیه)

)1000 (TRY

)2000 (TRY

)4000 (TRY

2.000.000

3.950.000

7.850.000

به تمام مبالغ قراردادهای آژانس دارت  %9مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

امکان  Retargetingبرای ایمیل های بازشده تا  12بار ارسال مجدد در یک ماه وجود دارد (شارژ ماهیانه  700.000ناموت)

 40.000.000ناموت

30

به ازای هر Session

()Blind

برای هر دسته حداقل  8بسته  100هزار تایی امکان ارسال وجود دارد.

پکیج بازخورد
وسیـــع

قیمت

به ازای هر Session

نمایش بنر در اپلیکیشن های خارجی

قیـمت

قیـمت (ناموت)

1.100.000

2.100.000

6.000.000

پکیج هــای روابــط عمومــی دارت

تعـــرفه آژانــس دارت

(ناموت)

Open Rate

 4500ـ 2500

 9500ـ 5000

 30.000ـ 10.000

 5دسته بندی انتخابی شامل  -1عمومی -2شرکت ها -3دانشجویان -4اشخاص (پزشکان ،مهندسان ،وکال ،اساتید ،فرهنگیان و-5 )...بانوان می باشد.

     1طراحی استراتژی  تبلیغاتی مناسب                       2انتخاب رسانه ( مدیا ) مناسب                    3خالقیت در ارائه پیام مناسب

Google

بازخــورد موثر

بازخــورد مناسب

بازخورد وسیع و عالی

دسته بندی های مختلف ایمیلی بر مبنای مخاطب هدف یا سفارش مشتری امکان پذیر می باشد.

سه وظیفه اصلی آژانس دارت :

Adwords

مخــاطب

کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای متوسط

کسب و کارهای بزرگ

پکیج اختصاصی

انتشار مقاله در  12وبسایت خبری

لیست سایت های خبری به انتخاب مشتری

 16.000.000ناموت
 6.600.000ناموت
قابل مذاکره

