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وبسایت اخبار روز تکنولوژی

...تعرفه تبلیغات بنری تکراتـو...

تکـراتــو
خبرگـزاری تخصصـی «تکراتـو» مناسـب بـرای عالقهمنـدان به علم و فناوری اسـت .این مجلـه خبری آنالین به بررسـی اخبـار و مقاالتی
در حوزههـای مختلـف ازجملـه موبایـل ،لپ تاپ ،گجت های هوشـمند ،مدیریـت ،اتومبیل ،نجـوم و ...میپردازد .تکراتو بـا بیش از یک
و نیـم میلیـون بازدیـد ماهانـه و بیش از  18هزار مقاله منتشـر شـده ،محل مناسـبی هم بـرای مخاطبان و هم آگهیدهندگان اسـت.

شرح جایگاه

جایگاه

نمایــش آگهــی در صفحه اصــلی

D

صفحات اصلــی یا داخلی  /بنر هدر ()Header

728 × 90

3.500.000

B

صفحه اصلـی  /زیر اسالیدر

728 × 90

2.000.000

F

صفحات اصلــی یا داخلی  /ستون کناری سمت چپ

250 × 212

1.500.000

A

صفحه اصلـــی یا داخلــی  /ستون کناری سمت راست

300 × 500

3.000.000

E

صفحات داخلی  /انتهای مطالب

468 × 100

2.000.000

رپـورتاژ آگهی

به همراه  4لینک فالــو

-

450.000

تبلیغات متنی

فوتر  /حداکثر ســه کلمه  /ماهانه

-

450.000

...پکیـــج های تکراتو...

نمایــش آگهــی در صفحات داخلـــی

صاحبان اپلیکیشن
و بازی موبایلی
"الف"
صاحبان اپلیکیشن
و بازی موبایلی
"ب"
صاحبان
محصوالت و
خدمات

...تولید محتوا...
شرح جایگاه

تبلیغات متنی

1

بررسی تخصصی محصوالت الکترونیکی  /خدماتی  /اپلیکیشن  /بازی موبایل

650.000

2

مقایسه محصوالت الکترونیکی  /خدماتی  /بازی موبایل ،با محصوالت مشابه

1.000.000

3

تولید گزارش و مصاحبه از شرکت ها

800.000

| | 50

ابعــاد ()PX

قیمت (ناموت)

بستـــه
محتوایی

نقد و بررسی اپلیکیشن (متنی)
یک ماه بنــر ( Aسایدبار) روی محتوای بررسی
تضمین  1000نصب اپلیکیشن
نقد و بررسی تخصصی متنی
یک ماه بنــر ( Aسایدبار) روی محتوای بررسی

techrato

11.500.000

تضمین  2000نصب اپلیکیشن
نقد و بررسی تخصصی متنی
دو عدد رپورتاژ آگهی

5.150.000

یک ماه بنــر A
 3عدد رپورتاژ آگهی طی یک ماه

1.450.000

قرار گرفتن یکی از رپورتاژها در اسالیدشو
مصاحبه با صاحب کسب و کار

بستــه
سازمانی

7.650.000

بررسی محصول یا خدمات (متنی)
ارسال نوتیفیکیشن به  +50.000مشترک

techrato

techratocom

6.800.000
ناموت

10.500.000
ناموت

4.650.000
ناموت

1.200.000
ناموت

 5عدد رپورتاژ آگهی
یک ماه بنر D
انتشار  5محتوا در تلگرام و اینستاگرام

12.200.000

10.950.000
ناموت

