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در الکامپ امسال و از 27 الی 30 تیر ماه 98

خدمات زیر به صورت کامال رایگان!

تهیه یک خبر، مصاحبه یا گزارش از شرکت های حاضر در نمایشگاه

انتشار در سایت اخبار رسمی و رسانه های همکار

انتشار خبر در ویژه نامه آنالین اخبار رسمی به مناسبت الکامپ

PDF انتشار در ویژه نامه ی

خبر حضور خود را رسانه ای کنید!

این بسته را به رایگان رزرو کنید

http://yon.ir/XAOqM


الکامپ؛ فرصتی عالی برای رسانه ای کردن صدای کسب وکارها
اگر به دنبال درخشش بیشتر با کمپین های رسانه ای گسترده هستید از بسته های زیر استفاده کنید.

عالوه بر پوشش رسانه ای رایگان، بسته های حرفه ای زیر را انتخاب کنید:

همه قیمت ها با 20 درصد تخفیف به مناسبت الکامپ ارائه شده اند

درخواست مشاوره و خرید کمپین های رسانه ای الکامپ

بسته الکامپ 1بسته الکامپ 2بسته الکامپ 3

 انتشار در حداقل 6 رسانه برتر کشور
)لیست رسانه ها در صفحه بعد(

حداقل 200 هزار بار نمایش

ارسال خبر به بیش از

1000 خبرنگار و رسانه

 ارائه گزارش آنالین و
pdf بولتن خبری

مشاوره اولیه رایگان

 انتشار در حداقل 8 رسانه برتر
)لیست رسانه ها در صفحه بعد( 

حداقل 500 هزار بار نمایش

ارسال خبر به بیش از

1000 خبرنگار و رسانه

 ارائه گزارش آنالین و
pdf بولتن خبری

مشاوره اولیه رایگان

 انتشار در حداقل 13 رسانه 
)لیست رسانه ها در صفحه بعد(

حداقل 1 میلیون بار نمایش

ارسال خبر به بیش از

1000 خبرنگار و رسانه

ارائه گزارش آنالین و pdf بولتن خبری 
به همراه گزارش مدیریتی

مشاوره اولیه رایگان

8،730،000 تومان 5،300،000 تومان 3،540،000 تومان 

6.990.000 تومان    4.250.000 تومان    2.840.000 تومان   
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به دنبال درخشش جهانی هستید؟
خبر دستاوردها و حضور موفق تان در الکامپ را جهانی کنید

نگارش گزارش از شرکت شما به زبان انگلیسی

انتشار در 150 رسانه بین المللی

Yahoo و Marketwatch، Business Journal انتشار در 

ارسال مطلب به 2 هزار خبرنگار بین المللی و معتبر حوزه IT در جهان

ارزش قیمت این بسته پوشش رسانه ای:

17،000،000 تومان 

قیمت ویژه شرکت های حاضر در الکامپ برای مدت محدود:

13،600،000 تومان

درخواست مشاوره و خرید بسته بین المللی

20 درصد تخفیف در اســتفاده از کمپین بین المللی شامل:

http://yon.ir/XAOqM


محتوای حرفه ای داشته باشید!
تیم محتوای حرفه ای ما کمک می کند تا اخبار و مقاالتی جذاب و استاندارد برای رسانه ها و مخاطبان خود ارسال کنید. داشتن محتوای 

مناسب امکان دیده شدن، وایرال شدن و اشتراک گذاری را باال می برد! 

همه قیمت ها با 30 درصد تخفیف به مناسبت الکامپ ارائه شده اند

درخواست مشاوره و خرید بسته های تولید محتوا

بسته محتوای 1بسته محتوای 2

6 محتوای خبری و وبالگ 

مصاحبه ویدیویی )اعزام خبرنگار( 

گزارش ویدئویی غرفه )اعزام تیم 
فیلم برداری(

گزارش مکتوب از غرفه شما )اعزام 
خبرنگار(

گزارش تصویری، 13 تا 15 عکس 
)اعزام عکاس(

9،490،000 تومان 4،550،000 تومان 

7.300.000 تومان    3.500.000 تومان   

4 محتوای خبری و وبالگ  

گزارش ویدئویی غرفه )اعزام تیم 
فیلم برداری(

گزارش مکتوب از غرفه شما )اعزام 
خبرنگار(

بسته محتوای3

1،560،000 تومان 

1.200.000 تومان   

1 محتوای  وبالگ 

1 محتوای خبری

1 گزارش مکتوب از غرفه شما )اعزام 
خبرنگار(
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 خدمات مرتبط با رویداد:

10 درصد تخفیف ویژه شرکت های حاضر
در نمایشگاه الکامپ

دریافت مشاوره

طراحی رویداد رسانه ای
 ساخت کیت رسانه

میز گرد
کنفرانس مطبوعاتی

مراسم رونمایی از محصول

http://yon.ir/XAOqM


بسته پوشش رسانه ای اخبار رسمی به شما کمک می کند:

در بین اخبار و محتوای مرتبط با الکامپ در رسانه  ها بدرخشید.

عالقه منــدان را بــا فعالیت هــا و خدمــات و دســتاوردهایی کــه در نمایشــگاه ارائــه 
می دهیــد آشــنا کنیــد.

در رســانه های مهــم، اثرگــذار و پرمخاطــب کشــور صدایــی رســا بــرای 
کســب وکارتان بســازید.

ــورد  ــذاب در م ــی ج ــا محتوای ــت، ب ــن صنع ــناس در ای ــک کارش ــوان ی ــه عن ب
ــد. ــتاوردهایتان بگویی دس

توجه رسانه ها و مخاطبان را به فعالیت های خود جذب کنید.

الکامــپ، خبرســازترین رویــداد صنعــت IT کشــور در هــر ســال اســت. 
در بیــن هــزاران اخبــار و محتوایــی کــه از ایــن نمایشــگاه در رســانه ها 

منتشــر می شــود، ســهم صــدای شــما چقــدر اســت؟

ــط عمومــی، حضــور در  ــدون پوشــش رســانه ای و فعالیت هــای رواب ب
ــت. ــر اس ــگاه کم اث نمایش



عبــداهلل خواجــه  خیابــان  شــریعتی،  خیابــان   تهــران، 
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