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زیبامـــون
رسانه «زیبامــون» با هدف تولید محتوای دیجیتال فارسی در حوزه تخصصی زیبایی و آرایش در مهرماه  1395آغاز به کار نمود .در

امـروزه آنچـه اعتمـاد مشـتریان به کسـبوکارها را رقم میزنـد ،هویت دیجیتال آنهاسـت؛ یعنی کسـبوکاری که پس از جسـتجو

حال حاضر تولید محتوا در این رسانه به صورت مقاله ،ویدیو و یا محتوای کاربر محور میباشد .اکثر مقاالت موجود در رسانه ،ترجمه

در اینترنـت بهتـر دیـده میشـود ،بیشـتر مـورد اعتمـاد مشـتریان قـرار میگیـرد .در رسـانه زیبامـون برای برجسـته نمـودن هویت

مقاالت روز دنیا در حوزه تخصصی زیبایی و آرایش بوده و با ویراستاری صحیح و علمی به قالبی درمیآیند که برای خواننده پارسیزبان

دیجیتـال کسـبوکارهای برتـر کشـور ،امکانـی بـا عنـوان «پروفایل» ایجاد شـده تـا کسـبوکارهای فعال در حـوزه زیبایـی ،آرایش

مانوس باشد .ویدیوهای موجود در وبسایت نیز دربرگیرنده موضوعات و آموزشهای بهروز در این حوزه هستند .این ویدیوها با

و مـد را بـه بهتریـن شـکل بـه جامعـه هـدف خود (یعنـی مشـتریان خدمـات و محصـوالت زیبایـی) معرفـی نمایـد .همچنین این

تالش بیوقفهی تیم تولید محتوای زیبامون ویرایش شده و با زیرنویس اختصاصی زیبامون به پارسیزبانان دنیا ارایه میگردد .رسانه

پروفایـل میتوانـد بـه عنـوان صفحـه فـرود ( )Landing Pageاختصاصـی کسـبوکارها نیز مورد اسـتفاده قـرار گیرد.

زیبامون در تعامل با کاربران نیز موفق بوده و محتوای متنوعی را در حوزه پرسشوپاسخ تخصصی زیبایی ،آگهیها و نیازمندیهای
مرتبط و ...در خود جای داده است .زیبامون برترین رسانه تخصصی زیبایی و آرایش پارسی زبانان از منظر رده بندی الکسا می باشد.
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پکیج هــای تبلیغاتــی رسانــه زیبـــامون

رپورتاژ آگهـی

پکیـج بنـری

جایگاه هایی که در آن نمایش داده می شوید
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(حداکثر  5مشتری)
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حداقل نمایش %20

حداقل نمایش %100

حداقل نمایش %60

D

4

5

حداقل نمایش %20
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تضمین کاربر  %100واقعی و حداقل  5000کلیک  
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قیمت پکیج 3.000.000 :ناموت
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معرفی کسب و کار یا محصول در قالب یک محتوا با سئوی حرفه ای
اطالعات تماس ،نمونه محصوالت و خدمات
انتشار دائمی محتوا در رسانه و موتورهای جستجو
 2روز نمایش روی اسالیدر
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در صورت تمایل ،محتوا و تصاویر در تیم تحریریه رسانه تولید می شود.
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قیمت پکیج 500.000 :ناموت

پکیــج ویدیویی

ویـــــژگـــی
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تبلیغ کسب و کار در قالب اسپانسر  10محتوای ویدیویی
 5روز نمایش در صفحه اول سایت
تبلیغ می تواند متن ،عکس یا ویدیوی کوتاه ( 5تا  10ثانیه) باشد.
انتشار دائمی محتوا در رسانه و موتورهای جستجو و کانال آپارات
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نمایش عنوان کسبوکار
نمایش عکس اختصاصی پروفایل ()Thumbnail
نمایش شماره تماس با قابلیت تماس مستقیم در موبایل (پروفایل عادی حداکثر یک مورد)
نمایش خدمات قابل ارائه به صورت کلیدواژه برای گوکل (پروفایل عادی حداکثر  4مورد)
لینک اختصاصی به صفحه پروفایل
ماندگاری دائم در رسانه زیبامون و موتورهای جستحو
نمایش آدرس محل کسبوکار
نمایش مکان کسبوکار روی نقش گوگل
لینک به وبسایت و صفحات اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام)
نمایش امکانات موجود در محل کسبوکار به همراه آیکن مرتبط (مانند نزدیکی به مترو)
نمایش گالری تصاویر در پروفایل
لینک دانلود ژورنال یا کاتالوگ PDF
نمایش یک ویدیوی معرفی کسبوکار
اولویت باالتر نمایش نسبت به پروفایل عادی  +گرافیک متفاوت
نمایش پروفایل به صورت تصادفی در پروفایلهای عادی
عدم نمایش تبلیغات و دیگر پروفایلها در پروفایل کسبوکار
نمایش پروفایل در صفحه اصلی وبسایت به صورت تصادفی
نمایش پروفایل در انتهای مطالب وبسایت به صورت تصادفی

تهیه متن ،عکس و یا ویدیوی مذکور بر عهده کسب و کار می باشد.

قیمت پکیج 800.000 :ناموت

یک بار پروموت بر روی شبکه های اجتماعی برای کلیه پکیج ها به صورت ارزش افزوده انجام می شود.

جهت مشاوره در زمینه تبلیغات با داخلی  738تماس حاصل نمایید.

نکته) الزم به ذکر است که وب سایت زیبامون دارای مجوز رسمی

نشر برخط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.

عادی

ویژه

پروفایل

پکیج عادی
رایگان

تهیه متن ،عکس و ویدیو بر عهده مشتری می باشد.

پکیج ویژه  /سه ماهه
1.600.000

ثبت پروفایل در رسانه زیبامون از اسفندماه  96امکان پذیر خواهد بود.

zibamoonWebsite

zibamoon

پکیج ویژه  /شش ماهه
2.200.000

پکیج ویژه  /یکساله
2.600.000

