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شبکه اجتماعی ورزشـی
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طرفـداری
شـبکه اجتماعی ورزشـی طــــــرفداری ،اولین و پــــربازدیدترین شبکه اجتمــــاعی ورزشی کشــــور اسـت .عالوه بر وب سایت
طرفـداری شمــــا می توانیـد بـا دریافـت اپلیکیشـن اندروید « اخبار ورزشـی طرفـداری » «نتایـج زنده طرفـداری» « ،بایـرن مونیخ»
«رئـال مــادرید»  « ،بارسلــونا » و «اپلیکیشـن  iOSاخبـار ورزشـی طرفــداری » بـه آخریـن اخبـار مـورد عالقه تان در حـوزه ورزش
دسترسـی پیـدا کنید.

تعرفه وب سایت طرفداری
نام جایــگاه

شرح جایــگاه

بنر  Aصفحه اصلی

ستون سمت چپ ،باال و پایین گیشه

قیمت ها به ناموت می باشد

تعداد
جایگاه

حداکثر
آگهی

حداقل
نمایش

قیمت

2

6

% 33

3.800.000

% 100

5.000.000

بنر  Aصفحه داخلی

ستون سمت چپ ،باال و پایین مطالب مرتبط

5

20

% 25

بنر  Dصفحه اصلی

ِهدِ ر ()Header

2

2

% 100

9.000.000

انتهای تمام مطالب

3

6

% 50

3.700.000

 3ثانیه قبل از ویدیو (بنری)

1

10

% 10

2

% 50

بنر  Bصفحه اصلی

زیر اسالیدر  +زیر ستون اخبار خارجی و ایران

بنر  Dصفحه داخلی

ِهدِ ر ()Header

زیر  Playerتمام ویدیوها

زیر قاب ویدیو

بنر  Eصفحه داخلی

نمایش قبل از ویدیو

نسخه ریسپانسیو سایت
( موبایل)

بنر ثابت

6
2
1

1

1

6
2
1

1

3.800.000

% 100
% 100
% 100

9.000.000

10.500.000
4.000.000

23.000.000

11.500.000

کلیــه آگهــی ها از جهت محتــوا و طـراحــــی پـس از تــایید وب سایت طرفــــداری قــابـل انـتشـــار خواهد بود.
- 1نمایش همزمان آگهی در وبسایت و اپلیکیشن های طرفداری (  iOSو )Android

ویـــژگـیهــای
بسته آگهــی های
بنـری طرفــداری
ردیــف  1الــی 6
جــدول تعـرفــه

با دریافت اپلیکیشن اندروید « اخبار ورزشی طرفداری » «نتایج زنده طرفداری» « ،بایرن
مونیخ» «رئال مـادرید»  « ،بارسلـونا » و «اپلیکیشن  iOSاخبار ورزشی طرفـداری » به
آخرین اخبار مورد عالقه تان در حوزه ورزش دسترسی پیدا کنید
 - 2پر بازدیدتریـن و محبوب تریـن مجمـوعه اپلیـکیشن های ورزشی ایرانی
 - 3ماندگـاری باال ،نــرخ ریزش اندک و اعتماد کاربـران به رسانـه طرفـداری
 - 4استــاندارد بودن اندازه بنــرهــا و شـکل نمایـش
 - 5دارای قالـب ریســپانسیـو برای نمــایش مناسب در تمـام دستــگاه هــا

بنرهای تبلیغاتی در وب سایت طرفداری در صفحه اصلی وب سایت یا در صفحات داخلی ( اخبار وب سایت ) قرار میگیرند.

نام جایــگاه

بـنــر  D , Bو E

بـنــر A
زیر پلیر تمـام ویدیوهـا
( زیر قاب ویدیو )

ابعــاد ()px
468 x 60

300 x 250
570 x 60

