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تعرفه تبلیغات دانــــرو
استان تهـــران

دانــرو

ایجاد صفحه اختصاصی با قابلیت شخصی سازی برای کسب و کار شما در اپلیکیشن و وبسایت

1

بـرای صـاحبـان کـسب و کار

سرویس تبلیغاتی دانرو بستری هوشمند و مبتنی بر موقعیت مکانی ،برای معرفی کسب و کار شما به مشتریان است.

هدفمندترین نوع تبلیغات محلی در اپلیکیشن دانــرو
دانــرو بــا اســتفاده از موقعیــت مکانــی مشــتریان بالقــوه ،کســب و کار شــما را بــه آنهــا معرفــی مــی کنــد .بــه آنهــا ایــن فرصــت
را میدهــد تــا تجربیــات خــود را از محصــوالت و خدمــات شــما بــه صــورت رای و نظــر ،در جهــت افزایــش آگاهــی شــهروندان
و مقبولیــت عمومــی ثبــت نماینــد.

2

بنر معرفی کسب و کار شما در اسالیدشو صفحه اصلی دستهبندیهای مرتبط در اپلیکیشن

3

طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویداد (حـراجها و تخفیفها ،اطـالع رسانیها ،افتتاحیهها) در صفحه دستهبندی مرتبط

4

امـکان سفر مشتریان به محل کسبوکار شما با  30درصد تخفیف بیشتر با اپـلیکیشن

5

اولـویت بـاالتر نمایش آگهی شما در اپلیکیشن و وبسایت (جستجو)

6

نـمایش کسبوکار شـما در قسـمت بــرگزیدههای صفـحه اول اپـلیکـیشن

7

داشبورد اختصاصی آمار دورهای کسبوکار شما و ارائه مشاورههای منطبق با آن

8

نمایش بنر تبلیغاتی در صفحات اصلی و دسته بندی مرتبط اپلیکیشن با توجه به موقعیت مکانی مشتری
ســه ماهه

 2.250.000ناموت

شش ماهه

 3.750.000ناموت

یک ساله

 6.500.000ناموت

پکیج منطقه ای (موارد ستاره دار) ســه ماهه

 1.100.000ناموت

شش ماهه

 2.000.000ناموت

یک ساله

 3.500.000ناموت

همزمــان بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از اپلیکیش ـنها ،دانــرو امــکان جســتجو و دســـترسی آســان و ســریع بــه آنچــه ک ـه نیــاز
مشــتری اســت را فراهــم مــی کنــد .دانــرو مشــتریان را آگاه میکنــد کــه در نزدیکتریــن جــای ممکــن ،بــدون هــدردادن وقــت و
هزینــه ،بتواننــد از مـــحصوالت و خدمــات مــورد نظرشــان اســتفاده کننــد.
دانــرو ارائــه دهنــده بــه روزتریــن و کاربردیتریــن نســل تبلیغــات محلــی اســت و بــا ویـــژگیهای فنــی ،هنــری و همینطــور مشــاوره

پیشنهـــاد ویژه

تخصصــی در حـــوزهی تبلیغــات ،کامــلترین خدمــات مـــمکن را بــرای صاحبان کســب و کار فراهــم میکند.

تولید محتــوا

تعرفه تبلیغات دانــــرو
استانهای الـبـرز ،اصفهان ،گیالن و جنوب تهران (شهر ری)
1

ی با قابلیت شخصیسازی برای کسبوکار شـما در اپـلیکیشن و وبسایت (جستجو)
ایجاد صفحه اخـتصاص 

2

طراحی ،تولید محتوا و ثبت رویداد (حراجها و تخفیفها ،اطالعرسانیها ،افتتاحیـهها)

3

امکان سفر مشتریان به محل کسبوکار شـما با  ۳۰درصد تـخفیف بیشتر با اپـلیکیشن دانـرو ( ۵۰سفر)

4

اولویت باالتر نمایش آگهی شما در اپلیکیشن و وبسایت (جستجو)

5

نمایش کسبوکار شما در قسمت برگزیدههای صفحه اول اپلیکیشن

6

داشـبـورد اخـتصاصی آمـار دورهای کسـبوکار شـما و ارائـه مشــاورههای منـطبق بـا آن

7

نـمایش بنـر تبلیغاتی در صفحات اصلی و دستهبندی مرتبط اپـلیکیشن ،با تـوجه به موقعیت مکانی مشتری
شش ماهه

 1.000.000ناموت

ویدیو محیطی

به مدت یــک دقیقه

 2.000.000ناموت

رپــورتاژ آگهی

به مدت یــک الی دو دقیقه

 1.500.000ناموت

سرویس عکاسی

 20الـــی  30فریم

 1.000.000ناموت

تـــور مجــازی

حداکثــر  250متــر

 3.000.000ناموت

تولید محتوا به تعداد محدود پذیرفته می شود.

یک ساله

 1.500.000ناموت

