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خدمات زیر بهصورت کامال رایگان!

تهیه یک خبر ،مصاحبه یا گزارش از شرکتهای حاضر در نمایشگاه
انتشار در سایت اخبار رسمی و رسانههای همکار
انتشار خبر در ویژهنامه آنالین اخبار رسمی به مناسبت الکامپ
انتشار در ویژه نامهی PDF

خبر حضور خود را رسانهای کنید!

این بسته را به رایگان رزرو کنید

الکامپ؛ فرصتی عالی برای رسانهای کردن صدای کسبوکارها
اگر به دنبال درخشش بیشتر با کمپینهای رسانهای گسترده هستید از بستههای زیر استفاده کنید.
عالوه بر پوشش رسانهای رایگان ،بستههای حرفهای زیر را انتخاب کنید:

درخواست مشاوره و خرید کمپینهای رسانهای الکامپ
همه قیمتها با  20درصد تخفیف به مناسبت الکامپ ارائه شدهاند
بسته الکامپ 3

3،540،000

بسته الکامپ 2
تومان

5،300،000

تومان

بسته الکامپ 1

8،730،000

تومان

انتشار در حداقل  6رسانه برتر کشور

انتشار در حداقل  8رسانه برتر

انتشار در حداقل  13رسانه

(لیست رسانهها در صفحه بعد)

(لیست رسانهها در صفحه بعد)

(لیست رسانهها در صفحه بعد)

حداقل  200هزار بار نمایش

حداقل  500هزار بار نمایش

حداقل  1میلیون بار نمایش

ارسال خبر به بیش از

ارسال خبر به بیش از

ارسال خبر به بیش از

 1000خبرنگار و رسانه

 1000خبرنگار و رسانه

 1000خبرنگار و رسانه

ارائه گزارش آنالین و

ارائه گزارش آنالین و

ارائه گزارش آنالین و  pdfبولتن خبری

مشاوره اولیه رایگان

مشاوره اولیه رایگان

مشاوره اولیه رایگان

 2.840.000تومان

 4.250.000تومان

 6.990.000تومان

 pdfبولتن خبری

 pdfبولتن خبری

به همراه گزارش مدیریتی

بستهی الکامپ 1

بسته الکامپ 3

بسته الکامپ 2

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس

الف

دیجیاتو
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تکراتو

الف

دیجیاتو

شنبه
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عصر ایران

نوپانا

تکراتو

الف

تک نیوز

شنبه

ایلنا

appreveiw

کلیک

تک نیوز

شنبه
خبرگزاری آریا
دیجیرو
نوپانا
تک 24
مدیر اینفو

به دنبال درخشش جهانی هستید؟
خبر دستاوردها و حضور موفقتان در الکامپ را جهانی کنید

 20درصد تخفیف در اســتفاده از کمپین بینالمللی شامل:
نگارش گزارش از شرکت شما به زبان انگلیسی
انتشار در  150رسانه بینالمللی
انتشار در  Marketwatch، Business Journalو Yahoo

ارسال مطلب به  2هزار خبرنگار بینالمللی و معتبر حوزه  ITدر جهان

ارزش قیمت این بسته پوشش رسانهای:

 17،000،000تومان
قیمت ویژه شرکتهای حاضر در الکامپ برای مدت محدود:

 13،600،000تومان
درخواست مشاوره و خرید بسته بینالمللی

محتوای حرفه ای داشته باشید!
تیم محتوای حرفهای ما کمک میکند تا اخبار و مقاالتی جذاب و استاندارد برای رسانهها و مخاطبان خود ارسال کنید .داشتن محتوای
مناسب امکان دیده شدن ،وایرال شدن و اشتراک گذاری را باال میبرد!

درخواست مشاوره و خرید بستههای تولید محتوا
همه قیمتها با  30درصد تخفیف به مناسبت الکامپ ارائه شدهاند
بسته محتوای3

1،560،000

تومان

بسته محتوای 2

4،550،000

تومان

بسته محتوای 1

9،490،000

تومان

 1محتوای وبالگ

 4محتوای خبری و وبالگ

 6محتوای خبری و وبالگ

 1محتوای خبری

گزارش ویدئویی غرفه (اعزام تیم

مصاحبه ویدیویی (اعزام خبرنگار)

 1گزارش مکتوب از غرفه شما (اعزام
خبرنگار)

فیلمبرداری)

گزارش مکتوب از غرفه شما (اعزام
خبرنگار)

گزارش ویدئویی غرفه (اعزام تیم
فیلمبرداری)

گزارش مکتوب از غرفه شما (اعزام
خبرنگار)

گزارش تصویری 13 ،تا  15عکس
(اعزام عکاس)

 1.200.000تومان

 3.500.000تومان

 7.300.000تومان

خدمات مرتبط با رویداد:

ط راحی رویداد رسانهای
ساخت کیت رسانه
میز گرد
کنف رانس مطبوعاتی
م راسم رونمایی از محصول
 10درصد تخفیف ویژه شرکتهای حاضر
در نمایشگاه الکامپ

دریافت مشاوره

الکامــپ ،خبرســازترین رویــداد صنعــت  ITکشــور در هــر ســال اســت.

در بیــن هــزاران اخبــار و محتوایــی کــه از ایــن نمایشــگاه در رســانهها
منتشــر میشــود ،ســهم صــدای شــما چقــدر اســت؟

بــدون پوشــش رســانهای و فعالیتهــای روابــط عمومــی ،حضــور در
نمایشــگاه کماثــر اســت.

بسته پوشش رسانهای اخبار رسمی به شما کمک میکند:
در بین اخبار و محتوای مرتبط با الکامپ در رسان هها بدرخشید.
عالقهمنــدان را بــا فعالیتهــا و خدمــات و دســتاوردهایی کــه در نمایشــگاه ارائــه

میدهیــد آشــنا کنیــد.

در رســانههای مهــم ،اثرگــذار و پرمخاطــب کشــور صدایــی رســا بــرای
کســبوکارتان بســازید.

بــه عنــوان یــک کارشــناس در ایــن صنعــت ،بــا محتوایــی جــذاب در مــورد

دســتاوردهایتان بگوییــد.

توجه رسانهها و مخاطبان را به فعالیتهای خود جذب کنید.

تهــران ،خیابــان شــریعتی ،خیابــان خواجــه عبــداهلل
انصــاری ،خیابــان هشــتم ،پــاک  ،16واحــد 1
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