Hamgardi.com

گــــــروه رســانــــه ای
www.Hamgardi.com
بسته های محتوایی

هـمـگـــردی

بسته مخصوص آژانس های مسافرتی  -ماهانه

گروه رسانه ای همگردی بزرگترین گروه رسانه ای گردشگری با بیش از  150رسانه تخصصی در این حوزه است که محتوای متنوعی در

 .1ثبت تورها در سایت ( حداکثر  20تور )

 .6ایجاد صفحه پروفایل اختصاصی ویژه برای آژانس و بدون نمایش تبلیغات

حوزه سفر ،رستوران و تفریح ارایه می کند .همگردی با میلیون ها مخاطب فعال بستری بسیار مناسب جهت معرفی کسب و کارها

 .2ثبت  6محتوای انتخابی در صفحات شبکه اجتماعی
( 2پست اینستاگرام و  4پست تلگرام)

 .7نمایش ویدیو های تبلیغاتی کسب و کار
(  1ویدئو کمتر از  10دقیقـه )

کسب و کار خدمات بروزی را ارائه دهند.

 .3درج یک رپورتاژ آگهی با محتوای انتخابی

 .8نمایش با اولویت باالتر در لیست های همگردی

با حضور در رسانه ی بزرگ همگردی شما به یک اکوسیستم جامع متشکل از سایت ،گروه اپلیکیشن های همگردی و شهرگردی،

 .4نمایش تورها در اپلیکیشن های موبایل همگردی و شهرگردی

 .9نمایش در بخش پیشنهادهای ویژه سایت

صفحات شبکه های اجتماعی در اینستاگرام ،تلگرام و فیسبوک دسترسی خواهید داشت و می توانید از میان بسته های حرفه ای تهیه

 .5نمایش صفحه پروفایل آژانس در بخش مکان های نزدیک و مشابه  .10نمایش بنر در اپلیکیشن های همگردی و شهرگردی

به روش های حرفه ای ،هوشمند و متفاوت می باشد تا متناسب با پیشرفت فن آوری و تغییر در رفتار مخاطبان بتوانند به صاحبان

 3.000.000ناموت

شده برای کسب و کارهای مختلف که توسط تیم مجرب بازاریابی همگردی تهیه شده ،استفاده کنید.

بسته مخصوص سایر کسب و کارها  -ماهانه

تبلیغات نمـایـش محــور
ردیف

الیه گردشگری

جایگاه

1

A

% 20

2

B

% 100

6.900.000

درصد نمایش

الیه رستوران

قیمت

قیمت

درصد نمایش

2.100.000

% 20

1.700.000

% 100

4.900.000

3

C

% 100

3.500.000

% 100

2.700.000

4

D

% 50

5.900.000

% 50

3.900.000

5

بنر استیکی

% 50

7.900.000

% 50

5.900.000

ردیف

جایگاه

توضیحــات

قیمت

 .1ثبت رایــگان تخفیفـــــات و رویـــدادها

 .6نمایش بنر در اپلیکیشن های همگردی و شهرگردی

.2ثبت  6محتوای انتخابی در صفحات شبکه اجتماعی
( 2پــســت اینستاگــرام و  4پسـت تلگـرام)

 .7نمایش رویدادها و تخفیف ها در اپلیکیشن موبایل همگردی

 .3نمایش صفحه پروفایل کسب و کار در
بخش مکـــــان های نــزدیک و مشابـــه

.8نمایش ویدیو های تبلیغاتی کسب و کار
(  1ویدئـــــــو کمتــــر از  10دقیقــه )

 .4درج یک رپورتاژ آگهـــی با محتـــوای انتخابــی

.9ایجاد صفحه پروفایل اختصاصـی ویژه بــرای
کسب و کـــــار و بـــدون نمایش تبلیغـات

 .5نمایش با اولویت باالتر در لیست های همگردی

 .10نمایش در بخش پیشنهادهای ویژه سایت

 2.500.000ناموت

(ناموت)

8

رپورتاژ آگهی

نمایش در بخش مجله همگردی با یک لینک فالو

8.900.000

9

تبلیغ متنی

اسپانسر لینک در انتهای مطالب و نوتیفیکیشن وب  -نمایش بصورت تصادفی

2.000.000

10

بک لینک فالو

یک لینک فالــو در صفحه اصلی

6.000.000

11

فــود بالگر

حضور فـودبالگر و ارائه گزارش ()nargess.foody

1.050.000

12

سفــر بالگر

حضور سفر بالگر و ارائه گزارش

نمایــش آگهــی در صفحات داخلـــی ( عمومی)

7

رپورتاژ آگهی

نمایش در بخش مجله همگردی

900.000

اپلیکـیشـــن موبایــل

2.90.000

بنرها بصورت رندوم در اپ های همگردی و شهرگردی نمایش داده می شوند.
بنرهای کسب و کارهای مرتبط با گردشگری در الیه گردشگری قرار می گیرد.
بنرهای رستوران ها و کافه در الیه رستوران نمایش داده می شود.

Hamgardi

Hamgardi

نمایــش آگهــی در صفحات داخلـــی ( عمومی)

6

بنر موبایل

پنجاه درصد از ظرفیت کل نمایش بنر های تبلیغاتی در اپ های موبایل همگردی ( 160اپ)

10.000.000

نمایـــش آگهــی در

