
 به نام ایزد

 با سلام خدمت شما 

 از این که سایت برترین های اندروید را برای تبلیغات خود انتخاب کرده اید از شما بسیار سپاسگزاریم.

 :اندروید های برترین سایت در آگهی سفارش خصوص در نکاتی
 .باشد می تخفیف درصد 01 شامل ماهه 3 تخفیف و درصد 5 شامل ماهه 2 تبلیغات .1

 هزینه تبلیغات یک ماهه می باشد. درصد 60روزه  11هزینه تبلیغات  .2

 .می باشدماه  سهحداکثر زمان سفارش تبلیغات به صورت مداوم،  .3

از کل هزینه پلان به عنوان خسارت به علاوه هزینه  %21در صورت انصراف از درج آگهی اگر آگهی شما فعال شده باشد مبلغ  .4

 .روز های فعال بودن آگهی، کسر و مابقی مبلغ مرجوع خواهد شد

آگهی ها بعد از اتمام تاریخ انقضا به صورت خودکار غیر فعال می شوند لذا اگر قصد تمدید آگهی خود را دارید می بایست یک  .1

 .نمایید رسانی هفته قبل از اتمام تاریخ آگهی اطلاع

 .نمایید ارسال بررسی جهت را لینک یا بنر نظیر نظر مورد محتوای آگهی درخواست ارسال هنگام .6

ماهه  3آگهی ها در هر فصل سال بروز می شود لذا در صورتی که آگهی شما بر روی سایت فعال است و وارد  خنر .7

 جدید سال شده است از آغاز دوره تمدید جدید، آگهی با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.

 

 :بنری تبلیغات طراحی خصوص در نکاتی
 .باشند شده طراحی سایت در نمایش وردرخ و زیبا ای، حرفه صورت به باید شده طراحی های بنر .1

 شوند. نمی داده نمایش ها موبایل در باشندطراحی شده  فلش بنر هایی که به صورت .2

می باشد و دقت نمایید که حجم این فایل ها نباید بیش از حد زیاد باشد و  GIF بهترین فرمت برای طراحی بنر ها فرمت .3

 .باشد کیلوبایت 00 تواند حداکثر می

 .شد نخواهند تایید باشد ثانیه 0 از کمتر نیز فریم تغییر سرعت و باشند بیشتر فریم 4 دارای که GIF های بنر .4

 

 :هستیم معذور ها آن آگهی درج از که مواردی
 ایمیل ارسال یا کاربران ایمیل جذب های شیوه و ها ایمیل اطلاعات بانک گونه هر و یاهو( های گروه )مانند ایمیل های گروه .1

 انبوه صورت به

 .کنند می تبلیغ را سایتی چنین نحوی به یا دارند اندروید سایت با مشابه فعالیتی که هایی سایت .2

 .سایت هایی در زمینه انتشار موزیک و یا فیلم های غیر مجاز یا بدون مجوز از وزارت ارشاد فعالیت می کنند .3

 .شود سایت کاربران به واقعی غیر تاطلاعا ارائه و بازدیدکنندگان وهم باعث که تبلیغی و آگهی هرگونه .4

 می ارقر کاربران اختیار در ایران در اینترنت بر ناظر نهادهای توسط شده فیلتر های سایت محتوای نحوی به که هایی سایت .1

 .کنند می تبلیغ را ها آن یا دهند

 کرده اریابز استفاده زنان تصاویر از که بنری هرگونه همچنین و کنند می استفاده دلخراش یا ترسناک تصاویر از که بنرهایی .6

 .باشد

 ریافتد را وی تلفن یا ایمیل نام، مانند کاربر اطلاعات که کند هدایت فرمی یا صفحه به مستقیماً را کاربر که آگهی هرگونه .0

 .کند

 مجاز غیر محصولات و فیلتر از عبور های روش زناشویی، محصولات فروش های فروشگاه تبلیغ .8

 

 

 

 

 



 :95در نیمه دوم سال  تبلیغاتی تعرفه پلان های

 

 پلان های متفاوتی برای تبلیغات برای سلایق مختلف در سایت گنجانده شده است که پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.

 تعرفه تبلیغات در سایت برترین های اندروید با توجه به میزان بازدید و قیمت های معمول به شرح زیر می باشد:در حال حاضر 

 توضیحات )تومان(قیمت مکان نمایش حجم ابعاد بنر پلاننوع  پلان ردیف

1 B1 728 بنرx90 70kb 650,000 بالای تمام صفحات 
نمایش در کامپیوتر و 

 گوشی

2 B2 468 بنرx60 55kb 450,000 بالای تمام صفحات 
نمایش در کامپیوتر و 

 گوشی

3 B3 300 بنرx250 55kb نمایش در کامپیوتر 051,111 نوار کناری چپ 

4 B4 125 بنرx125 45kb 2 نوار کناری راست 101115  
 -  نمایش در کامپیوتر

 شناور

6 B6 468 بنرx60 45kb 1011156 باکس دانلود بالای  
نمایش در کامپیوتر و 

 گوشی

7 B7 125 بنرx125 45kb 400,000 سمت راستدر  شناور 
 -  نمایش در کامپیوتر

 شناور

8 B8 125 بنرx125 45kb 400,000 سمت چپدر  شناور 
 -  نمایش در کامپیوتر

 شناور

9 B9  468 بنرx60 45kb 1,200,000 در پایین سایت شناور 
 -  مایش در گوشین

 شناور

11 L1 لینک  50,000 چپ کنارینوار  - - تبلیغ متنیNoFollow 

12 L2 8 شناور -نوار کناری راست  - - تبلیغ متنی 01111  NoFollowلینک  

13 P1  500 ثابتپستx500 50kb 00 صفحه اصلی و ادامه مطلب  روزه 11مکان سفارش ا 3110111

14 P2 500 پست ثابتx500 50kb 6 صفحه اصلی 101111  روزه 11امکان سفارش  

15 P3 500 پست ثابتx500 50kb روزه 11امکان سفارش  7010111 ادامه مطلب 

16 P4 580 رپورتاژx350 50kb 
در دائمی به صورت یک پست 

 سایت
1011150  

صورت  ساعت به 24

 پست ثابت

17 POPup 
و لایت  پاپ آپ

 باکس
 بار 1ساعت  24هر  - -

تماس 

 بگیرید
 

 

 منظور از تمام صفحات فقط صفحات اصلی، ادامه مطلب و دسته بندی ها می باشد.نکته: 

 

 می باشد. 51 پایان سالاعتبار قیمت ها تا 

 

 

 باشید تماس در از راه های زیر با ما سفارش و مشاوره آزاد، تبلیغاتی های جایگاه از اطلاع برای

  95123735993 :)تلگرام( تماس شماره  ads@apktops.ir: ایمیل
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