تا  ۶۰درصد
تخفیف

کمپین امید؛
بهترین فرصت برای درخشش کسبوکار شما
از  ۱بهمن تا  ۱اسفند با تخفیف ویژه کمپین رسانه ای اجرا کنید .
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بهترین فرصت اجرای کمپین
چرا قبل از سال جدید بهترین فرصت برای کمپین رسانهایست؟

۳

بهترین اجرای کمپین رسانهای
چرا قبل از سال جدید بهترین فرصت برای کمپین رسانهایست؟

کاربران و مصرفکنندگان کسبوکارهای معموال در بازهی زمانی
قبل از عید اقدام به خرید میکنند.
انتشار یک محتوای جذاب در رسانههایی که مخاطبان شما در
آنها حضور دارند ،یکی از بهترین راهها برای قرار گرفتن در دید
مخاطبان است.
چرا که با این انتشار هم میتوانید بر مخاطبان و خوانندگان
سایتهای خبری اثر بگذارید و هم

در صورت جستوجو

مشتریان شما در خبرگزاریهای پربازدید بهشما میرسند.

۴

بهترین اجرای کمپین رسانهای
چرا قبل از سال جدید بهترین فرصت برای کمپین رسانهایست؟

بسیاری از کسبوکارها قبل از عید اقدام به انتشار آمار و ارقام
دستاوردهای خود میکنند؛
•

در سالی که گذشت چه تاثیری بر بازار داشتهاید؟

•

چه تعداد مشتری بلقوه در شهرهای مختلف وجود دارد؟

•

آمارهایی که برای مخاطبان حوزهی کاریشان جذاب است

•

...

کمپین رسانهای با توزیع محتوای جذاب در برترین رسانههای کشور

به دیدهشدن این آمار و ارقام کمک شایانی میکند.

۵

کمپین امید
کمپین امید اخبار رسمی چیست؟

۶

کمپین امید
کمپین امید اخبار رسمی چیست؟

تعداد زیادی از کسبوکارها در سالی که گذشت ،سالی پر از سختی و
مشکالت را پشت سر گذاشتند.
ما قصد داریم تا با ارائهی یک راه حل همراه با تخفیفات ویژه سختی امسال
را برای کسبوکارهایی که قصد اجرای کمپینهای فروش و یا اطالعرسانی
دارند کم کنیم.

چطور؟
ما در اخبار رسمی تصمیم گرفتهایم تا با ارائهی پکیجهای رسانهای متنوع،
مشاورهی تخصصی و آموزش ،همراه با تخفیفهای ویژه ،راه درخشش در
پایان سال را برای شما هموار کنیم.

۷

تعرفهها
پکیجهای شب عید شامل چه رسانهها و خدماتی میشود؟

۸

تعرفهها
اقالم بستهها

از آنجایی که پکیجها شب عید یک راه حل هستند ،سعی بر این داشتیم
تا پکیج کاملی از تمام راه حلهایی که دغدغهی مخاطبانمان است ارائه
کنیم.
بستههای ارائه شده شامل آموزش و مشاوره ،برنامهریزی و پشتیبانی،
تولید محتوا و توزیع و انتشار آن هستند.

درصورتی که مایل نیستید بستههای کلی را تهیه کنید همچنین این
امکان وجود دارد تا بهصورت تکی از بستههای رسانهای استفاده نمایید.
برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

۹

تعرفهها
اقالم بستهها

آموزش و مشاوره

تحلیل وضعیت:
تحلیل وضعیت ردپای خبری و  Frequencyبرند شما ،این تحلیل بهشکل یک

فایل  PDFبرای شما ارسال میشود.

ایدهیابی:
چهنوع محتوایی برای مخاطبان شما جذاب است؟
چه عنوانی باید برای محتوای شما انتخاب شود؟
پاسخ بهاین سواالت پس از بررسی برای شما فرستاده خواهد شد تا در صورت

نیاز از آنها استفاده کنید.

کالس آموزشی روابط عمومی:
یک جلسه آموزش روابط عمومی ،با مجید کثیری مدیرعامل و بنیانگذار اخبار
رسمی که اسفند یا فروردین سال آینده برگزار خواهد شد.

۱۰

تعرفهها
اقالم بستهها

برنامهریزی و پشتیبانی

تقویم خبری:
برنامهریزی اینکه چه خبری ،در کجا و چه زمانی منتشر شود برای شما بسیار

اهمیت دارد که پس از بررسی تقویم آن تقدیم خواهد شد.

جلسهی برنامهریزی اختصاصی:
در یک جلسهی اختصاصی با حضور تیم مشاوره اخبار رسمی با مجموعهی
شما ،نقطه نظرات را بررسی خواهیم کرد.

اکانت منیجر اختصاصی:
یک نفر بهصورت اختصاصی بر روند اجرای پروژه نظارت خواهد داشت.

۱۱

تعرفهها
اقالم بستهها

تولید و نگارش محتوا

تولید محتوای متنی:
داشتن یک محتوای با کیفیت ،اثربخشی کمپین شما را دوچندان میکند ما

دغدغهی تولید ایم محتوا را از کسبوکارها میگیریم.

تهیهی مصاحبه:
تهیهی یک گزارش و مصاحبه متنی مناسب از مدیر عامل مجموعه.

تولید محتوای ویدیویی:
تولید یک محتوای ویدیویی که در آن داستان کسبوکار خود را روایت

میکنید.

۱۲

تعرفهها
اقالم بستهها

توزیع و انتشار

انتشار در رسانهها:
محتوای تولید شده برای شما در برترین رسانههای کشور منتشر خواهد شد و

پس از آن میتوانید گزارش خود را دریافت کنید.

توزیع به خبرنگاران:
محتوای شما به هزاران خبرنگار و رسانهی حوزهی کسبوکارتان ارسال خواهد
شد.

۱۳

تعرفهها
بستههای امید
خدمات
آموزش و مشاوره

برنامهریزی و پشتیبانی

امید ۱

امید ۲

امید ۳

تحلیل وضعیت

دارد

دارد

دارد

ایدهیابی

دارد

دارد

دارد

کالس آموزش PR

دارد

دارد

دارد

تقویم خبری

دارد

دارد

دارد

جلسه برنامهریزی اختصاصی

دارد

دارد

دارد

اکانت منیجر اختصاصی

ندارد

دارد

دارد

 ۲محتوا

 ۳محتوا

 ۴محتوا

مصاحبهی متنی

ندارد

ندارد

دارد

تولید محتوای ویدیویی

ندارد

ندارد

دارد

پوشش رسانهای

۱۰۵

۱۱۰

۱۱۵

ارسال به خبرنگاران حوزه

دارد

دارد

دارد

 ۳۰۰هزار بار

 ۹۰۰هزار بار

 ۳میلیون

 ۲محتوا

 ۳محتوا

 ۵محتوا

 ۴۰٪تخفیف
۷.۵۰۰.۰۰۰
تومان

 ۵۰٪تخفیف
۱۸.۰۰۰.۰۰۰
تومان

 ۶۰٪تخفیف
۴۵.۰۰۰.۰۰۰
تومان

۴.۵۰۰.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۸.۰۰۰.۰۰۰

تولید محتوا

تولید محتوا

توزیع و انتشار

مشاهدهی خبر
تعداد محتوای قابل انتشار

قیمت اصلی

قیمت با تخفیف
۱۴

تومان

تومان

تومان

تعرفهها
رسانهها

رسانههای امید :۱
• تابناک
• مهر
• تابناک باتو
• ایلنا
• آریا
• شبکهای برنزی رسانش *۲

رسانههای امید :۳

• تابناک
• مهر
• تابناک باتو
• ایلنا
• آریا
• عصر ایران

رسانههای امید :۲
• تابناک
• مهر
• تابناک باتو
• ایلنا
• آریا
• عصر ایران
• خبرآنالین
• فرارو
• ایسکانیوز
• جهان نیوز
• شبکهای برنزی رسانش *۲
۱۵

• خبرآنالین
• فرارو
• ایسکانیوز

• جهان نیوز
• فارس
• تسنیم
• ایرنا

• تبیان
• شبکهای برنزی رسانش *۲

همین امروز شروع کنید!
کمپین امید؛ از  ۱تا  ۳۰بهمنماه
فرصت اجرا :تا آخر اسفند
سفارش پکیجها

تلفن۰۲۱۲۲۸۸۶۶۳۵ :
www.akhbarrasmi.com
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سپاس از توجه شما

www.AkhbarRasmi.com

