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.اسفند با تخفیف ویژه کمپین رسانه ای اجرا کنید۱بهمن تا ۱از 

درصد۶۰تا 
تخفیف

کمپین امید؛
بهترین فرصت برای درخشش کسب وکار شما



۳

بهترین فرصت اجرای کمپین
چرا قبل از سال جدید بهترین فرصت برای کمپین رسانه ایست؟



۴

بهترین اجرای کمپین رسانه ای
؟تچرا قبل از سال جدید بهترین فرصت برای کمپین رسانه ایس

یزمانبازه یدرمعموالکسب وکارهایمصرف کنندگانوکاربران
.می کنندخریدبهاقدامعیدازقبل

درشمامخاطبانکهرسانه هاییدرجذابمحتواییکانتشار
ددیدرگرفتنقراربرایراه هابهترینازیکیدارند،حضورآن ها

.استمخاطبان
خوانندگانومخاطبانبرمی توانیدهمانتشاراینباکهچرا

جست وجوصورتدرهموبگذاریداثرخبریسایت های
.می رسندبه شماپربازدیدخبرگزاری هایدرشمامشتریان



۵

بهترین اجرای کمپین رسانه ای
؟تچرا قبل از سال جدید بهترین فرصت برای کمپین رسانه ایس

ارقاموآمارانتشاربهاقدامعیدازقبلکسب وکارهاازبسیاری
می کنند؛خوددستاوردهای

داشته اید؟بازاربرتاثیریچهگذشتکهسالیدر•
دارد؟وجودمختلفشهرهایدربلقوهمشتریتعدادچه•
استجذابکاریشانحوزه یمخاطبانبرایکهآمارهایی•
•...

شورکرسانه هایبرتریندرجذابمحتوایتوزیعبارسانه ایکمپین
.می کندشایانیکمکارقاموآمارایندیده شدنبه



۶

کمپین امید
کمپین امید اخبار رسمی چیست؟



۷

کمپین امید
؟اخبار رسمی چیستکمپین امید 

وسختیازپرسالیگذشت،کهسالیدرکسب وکارهااززیادیتعداد
.گذاشتندسرپشترامشکالت

الامسسختیویژهتخفیفاتباهمراهحلراهیکارائه یباتاداریمقصدما
یاطالع رسانیاوفروشکمپین هایاجرایقصدکهکسب وکارهاییبرایرا

.کنیمکمدارند

چطور؟
نوع،مترسانه ایپکیج هایارائه یباتاگرفته ایمتصمیمرسمیاخباردرما

دردرخششراه،ویژهتخفیف هایباهمراهآموزش،وتخصصیمشاوره ی
.کنیمهموارشمابرایراسالپایان



۸

تعرفه ها
پکیج های شب عید شامل چه رسانه ها و خدماتی می شود؟



۹

تعرفه ها
اقالم بسته ها

تیمداشاینبرسعیهستند،حلراهیکعیدشبپکیج هاکهآن جاییاز
هارائاستمخاطبانماندغدغه یکهحل هاییراهتمامازکاملیپکیجتا

.کنیم
نی،پشتیباوبرنامه ریزیمشاوره،وآموزششاملشدهارائهبسته های

.هستندآنانتشاروتوزیعومحتواتولید

ایننهمچنیکنیدتهیهراکلیبسته هاینیستیدمایلکهدرصورتی
.اییدنماستفادهرسانه ایبسته هایازتکیبه صورتتاداردوجودامکان

.بگیریدتماسمابابیشتراطالعاتکسببرای



۱۰

تعرفه ها
اقالم بسته ها

آموزش و مشاوره

:وضعیتتحلیل
یکبه شکلتحلیلاینشما،برندFrequencyوخبریردپایوضعیتتحلیل

.می شودارسالشمابرایPDFفایل

:ایده یابی
است؟جذابشمامخاطبانبرایمحتواییچه نوع

شود؟انتخابشمامحتوایبرایبایدعنوانیچه
صورتدرتاشدخواهدفرستادهشمابرایبررسیازپسسواالتبه اینپاسخ

.کنیداستفادهآن هاازنیاز

:عمومیروابطآموزشیکالس
اخباربنیان گذارومدیرعاملکثیریمجیدباعمومی،روابطآموزشجلسهیک

.شدخواهدبرگزارآیندهسالفروردینیااسفندکهرسمی



۱۱

تعرفه ها
اقالم بسته ها

برنامه ریزی و پشتیبانی

:خبریتقویم
سیاربشمابرایشودمنتشرزمانیچهوکجادرخبری،چهاین کهبرنامه ریزی

.شدخواهدتقدیمآنتقویمبررسیازپسکهدارداهمیت

:اختصاصیبرنامه ریزیجلسه ی
 یمجموعهبارسمیاخبارمشاورهتیمحضوربااختصاصیجلسه ییکدر

.کردخواهیمبررسیرانظراتنقطهشما،

:اختصاصیمنیجراکانت
.داشتخواهدنظارتپروژه اجرایروندبراختصاصیبه صورتنفریک



۱۲

تعرفه ها
اقالم بسته ها

تولید و نگارش محتوا

:متنیمحتوایتولید
ما کندمیدوچندانراشماکمپیناثربخشیکیفیت،بامحتواییکداشتن

.می گیریمکسب وکارهاازرامحتواایمتولیددغدغه ی

:مصاحبهتهیه ی
.مجموعهعاملمدیرازمناسبمتنیمصاحبهوگزارشیکتهیه ی

:ویدیوییمحتوایتولید
روایتراخودکسب وکارداستانآندرکهویدیوییمحتواییکتولید

.می کنید



۱۳

تعرفه ها
اقالم بسته ها

توزیع و انتشار

:رسانه هادرانتشار
وشدخواهدمنتشرکشوررسانه هایبرتریندرشمابرایشدهتولیدمحتوای

.کنیددریافتراخودگزارشمی توانیدآنازپس

:خبرنگارانبهتوزیع
هدخواارسالکسب وکارتانحوزه یرسانه یوخبرنگارهزارانبهشمامحتوای

.شد



۱۴

تعرفه ها
بسته های امید

۳امید  ۲امید  ۱امید خدمات
دارد دارد دارد تحلیل وضعیت

داردآموزش و مشاوره دارد دارد ایده یابی

دارد دارد دارد PRکالس آموزش

دارد دارد دارد تقویم خبری

داردانیبرنامه ریزی و پشتیب دارد دارد یبرنامه ریزی اختصاصجلسه

دارد دارد ندارد منیجر اختصاصیاکانت

محتوا۴ محتوا۳ محتوا۲ تولید محتوا

داردتولید محتوا ندارد ندارد مصاحبه ی متنی

دارد ندارد ندارد ویدیوییتولید محتوای

۱۱۵ ۱۱۰ ۱۰۵ پوشش رسانه ای

توزیع و انتشار
دارد دارد دارد به خبرنگاران حوزهارسال

میلیون۳ هزار بار۹۰۰ هزار بار۳۰۰ خبرمشاهده ی

محتوا۵ محتوا۳ محتوا۲ ارتعداد محتوای قابل انتش

تخفیف۶۰٪
۴۵.۰۰۰.۰۰۰

تومان

تخفیف۵۰٪
۱۸.۰۰۰.۰۰۰

تومان

تخفیف۴۰٪
۷.۵۰۰.۰۰۰

تومان
قیمت اصلی

۱۸.۰۰۰.۰۰۰
تومان

۹.۰۰۰.۰۰۰
تومان

۴.۵۰۰.۰۰۰
تومان قیمت با تخفیف



۱۵

تعرفه ها
رسانه ها

:۲رسانه های امید 
تابناک•
مهر•
تابناک باتو•
ایلنا•
آریا•
عصر ایران•
خبرآنالین•
فرارو•
ایسکانیوز•
جهان نیوز•
۲*برنزی رسانش شبکه ای •

:۱رسانه های امید 
تابناک•
مهر•
تابناک باتو•
ایلنا•
آریا•
۲*برنزی رسانش شبکه ای •

:۳رسانه های امید 
تابناک•
مهر•
تابناک باتو•
ایلنا•
آریا•
عصر ایران•
خبرآنالین•
فرارو•
ایسکانیوز•
جهان نیوز•
فارس•
تسنیم•
ایرنا•
تبیان•
۲*برنزی رسانش شبکه ای •



9

!همین امروز شروع کنید
بهمن ماه۳۰تا ۱کمپین امید؛ از 
تا آخر اسفند : فرصت اجرا

www.akhbarrasmi.com

سفارش پکیج ها

۰۲۱۲۲۸۸۶۶۳۵: تلفن

http://www.akhbarrasmi.com/
https://akhbarrasmi.com/home/contact/
https://akhbarrasmi.com/home/contact/


سپاس از توجه شما

www . A k h b a r R a s m i . c o m


