
 تعرفه ی تبلیغات بنری و متنی در وب سایت خط معمار

 قیمت ساالنه )تومان(قیمت سه ماهه )تومان( قیمت یک ماه ابعاد نوع تبلیغ جایگاه

A فعال موجود نیست - 5.166.666 804*  06 بنری 

B فعال موجود نیست - 841.666 066*  516 بنری 

C فعال موجود نیست - 821.666 804*  06 بنری 

D فعال موجود نیست - 016.666 804*  06 بنری 

E فعال موجود نیست - 841.666 521*  216 بنری 

F فعال موجود نیست - - - متنی 

 

 شبکه های اجتماعیتعرفه ی تبلیغات 
   تعداد اعضا نوع

 - - - کانال تلگرام

 06.666 06.666 86166 اینستاگرام

 

 ستون سمت چپ )نمایش در تمام صفحات سایت( Bهدر سایت،  B  :Aو   Aمشاهده ی جایگاه های 

 



 : پایین سایت )نمایش در تمام صفحات(Cتبلیغات جایگاه 

 

بصورت بنر ثابت باالی تمام مطالب وب سایت )تمام صفحات بجز صفحه اول، دلیل محبوبیت این بخش،  E  :Dو   Dمشاهده ی جایگاه های 

 درودی باالی کاربران از گوگل به صفحات داخلی وب سایت است.(،

 E )ستون سمت راست )نمایش در تمام صفحات سایت 

 



 شرایط پذیرش آگهی:

 از پذیرش آگهی سایتهای حاوی تصاویر و مطالب غیر اخالقی و همچنین مغایر با قوانین جمهوری اسالمی ایران معذور هستیم  - 5

در صورت تغییر در ماهیت سایت آگهی دهنده در زمان نمایش اگهی در سایت ، بدون هماهنگی یا هر موردی که به نحوی سوء استفاده از  - 2

هیچ مسئولیتی در قبال عودت  خط معمارباشد نمایش آگهی بالفاصله و بدون اخطار قطع خواهد شد و سایت  ارخط معمتبلیغات در سایت 

 .وجه ندارد

مسئولیت شعارها ، مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده میباشد و تصاویر یا محتوای آگهی می بایست مطابق  - 0

 .باشدقوانین جمهوری اسالمی ایران 

  .نوبت تعویض نمایید 2درصورت نیاز میتوانید طرح گرافیکی یا لینک تبلیغاتی را با هماهنگی، در هر ماه  - 8

 .کیلوبایت مورد پذیرش می باشد 06حجم بنر طراحی شده حداکثر تا  - 1

 .از پایان قرارداد مشتری قبلی رزرو شودمکانهای تبلیغاتی که در اختیار مشتری خاصی است ، توسط مشتری دیگری میتواند برای بعد  - 0

 .ثابت بوده و افزایش نخواهد داشت 00قیمتهای درج شده در این صفحه تا پایان سال  - 7

 .طراحی بنر گرافیکی به عهده تبلیغ دهنده می باشد - 4

طرف قرارداد باید به محتویات درج شده  و مشتریان تبلیغاتی است و دو خط معمارمندرجات این صفحه به نوعی مفاد قرارداد بین سایت  - 0

  .در این صفحه خود را متعهد نمایند

 .درصد از وجه دریافتی کسر و باقی مانده برگشت داده خواهد شد 06در صورت درج آگهی و درخواست لغو آن از سوی مشتری مبلغ  - 56

 مراحل سفارش آگهی:

خود را به همراه فیش واریز وجه به همراه اعالن جایگاه انتخاب شده برای آگهی، به ایمیل پس از توافق با شرایط باال، بنر و یا متن تبلیغاتی 

archline.ir@gmail.com .ارسال نمایید 

 ساعت در وب سایت به نمایش در خواهد آمد. 28آگهی حداکثر پس از 

 بانک سینا –حامد رضایی      –    0000805608820842شماره کارت جهت واریز وجه:     

 در تماس باشید. 60528006001لطفا جهت هماهنگی های مربوط به آگهی تنها با شماره همراه 

 با تشکر از انتخاب شما.

mailto:archline.ir@gmail.com

