مجــله دکوراسیون داخلی و معماری

مجلــه منـــزل
کسب و کار خود را در معرض دید هزاران خانواده ایرانی قرار دهید
مجله منزل  10سال است که در کنار خانواده ایرانی با هدف ارائه اطالعات طراحی داخلی و کمک به مخاطبان
برای داشتن محیط زندگی زیبا و دلنشین فعالیت می کند .منزل تنها نشریه کیوسک در حوزه طراحی داخلی و
دکوراسیون است که در سراسر ایران توزیع می گردد .در مجله منزل با دنیایی از ایده ها مواجهه می شوید از بهترین
ایده های تزئین خانه ،انواع سبک های دکوراسیون داخلی ،آموزش ساخت لوازم ساده و ارزان ،راهنمای انتخاب
رنگ و اثاثیه و لوازم ،تا ایده های ریز و درشت از خانه های ایرانی ،افراد سرشناس ،برندها و سبک زندگی لوکس

ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻫﻤﺰﻣـﺎن
ﺑﻨـــﺮ در ﭼﯿﺪاﻧﻪ و
آﮔﻬــﯽ در ﻣﻨـــﺰل

و خانه های خیره کننده ای که توسط معماران برجسته کشورمان طراحی شده اند را به مخاطبان معرفی می کنیم.
قیمت (ناموت)

محل درج آگهـی

12.500.000

پشت جلد

6.100.000

داخل جلد /صفحه یک

5.700.000

داخل پشت جلد  /صفحه رو به رو

صفحات قبل از شناسنامه ( صفحات  2تا )12

5.100.000

دو صفحه رپورتاژ آگهی

4.900.000

9.100.000

 2صفحه قبل از شناسنامه ( صفحات  2تا )12

6.900.000

دو صفحه داخلی

3.900.000

صفحات داخلی

2.900.000

بازار و منزل (یک صفحه)

بازار و منزل (دو صفحه)
بازار و منزل (چهار صفحه)

بازار و منزل

4.900.000

8.900.000

روش تبلیغاتی جدیدی است که در آن ،محصوالت آگهی دهنده به همراه خالصه توضیحات
و اطالعات تماس در یک صفحـه قرار می گیـرد (اطالعات بیشتر را از مشاور خود بخواهید).

درج اطالعات تماس شما در صفحه راهنمای مشاغـل منـزل

ایجاد یک پروفایل اهــالی فـن عادی در وب سایت چیــدانه

یک نوبت پوشش آگهی در شبکههای اجتماعی مجله منزل ( اینستاگرام و تلگرام )

پکیج های جدید مجله منزل (ماهانه)
نوع پکیج
پکیج A

پکیج B

سرویس ها
دو صفحه داخلی منزل  +بنر نوع  + Dیک نوبت اینستاگرام چیدانه  +یک نوبت

اینستاگرام منزل  +یک نوبت تلگرام چیدانه  +یک نوبت تلگرام منزل  +یک استوری
اینستاگرام چیدانه

تمام صفحه داخلی منزل  +بنر نوع  + Dیک نوبت اینستاگرام چیدانه  +یک نوبت
اینستاگرام منزل  +یک نوبت تلگرام چیدانه  +یک نوبت تلگرام منزل

ارزش پکیج

قیمت (ناموت)

10.500.000

8.500.000

7.500.000

5.700.000

اینستاگرام چیدانه  | 400.000اینستاگرام منزل  | 200.000تلگرام چیدانه  | 100.000تلگرام منزل  | 100.000استوری چیدانه  400.000قیمتها به ناموت می باشد

manzelmag

manzelmag

کسب بیشترین امتیاز کیفیت محتوایی در بین مجالت سراسر کشور
از طرف وزارت ارشاد در سال 1395

