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 (۹۴)پائیز  خدمات تبلیغاتی تیوال

کند  های هنر و فرهنگ فرآیند و خدمات تبلیغاتی مدرن وکاملی را نیز ارایه میتیوال، به عنوان یک شبکه اجتماعی، خبری و خدماتی در زمینه

 که در زیر معرفی می شوند:

 تبلیغاتی تیوال همراه و عمومیبسته 

همراه با هر برنامه ای که خرید اینترنتی آن به تیوال سپرده می شود، ساز و کاری از فرآیندهای به عنوان یک بسته کامل تجاری، 

 به کار می افتد. این فرآیندها عبارتند از: و رایگان تبلیغاتی و اطالع رسانی به صورت خودکار

 برگه رسمی پروژه )تئاتر، کنسرت، ...( در تیوال .1

ژه عمل کرده و در گام نخست اطالعات کامل، عوامل و پوستر کار را ارایه می کند. آلبوم این برگه همچون یک سایت برای آن پرو

های عکس، گفتگو های صوتی، تیزر ویدیویی و اخبار مربوط به پروژه همزمان با بخش های جداگانه خود در تیوال، پای این برگه نیز 

و، پرسش و پاسخ، نقد و نظر ایشان نیز پای همین برگه نمایان می گردآوری می شود. امکان تعامل کاربران همچون امتیازدهی، گفتگ

 شود.

 )تیم تبلیغات تیوال( TATطبق زمانبندی  انتشار اطالعات و معرفی پروژه در فیسبوک .2

 )تیم تبلیغات تیوال( TATطبق زمانبندی  انتشار اطالعات و معرفی پروژه در اینستاگرام .3

 ( فرستاده می شود.نفر 1۰1.۰۰۰بیش از  نامه( که به اعضای تیوال )تیوال )تیوال یک نوبت حضور در ایمیل خبرنامه هفتگی .۴
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 بسته تجاری تبلیغات تیوال

 وجود دارد. این خدمات عبارتند از: باالترخدمات ویژه برای قدرت تبلیغاتی امکان سفارش در کنار بسته رایگان تبلیغات تیوال،  

 در تیوال بنر تبلیغاتی .1

 .برای بهتر و سریعتر دیده شدن در میان همه پروژه های موجود در فروشگاه تیوال "فروشگاه تیوال" میانبر در بخش  .1.1

 پروژهدر کنار همه بخش های تیوال، برای معرفی و در دید دایمی جای گرفتن  .1.2

 .عکاسی تمرین پروژه و تنظیم گزارش تصویری پیش از اجرا .2

 .پیش از اجرا رش صوتی آوای تیوالگزا مدر دوره تمرین و تنظیگفتگوی صوتی  .3

 سه عکاس برتر تیوال با نگاه و رویکردهای گوناگون در به تصویر کشیدن فضای اثر. ازسه نوبت عکاسی  .۴

 نوبت انتشار اطالعات پروژه به بهانه و با رویکردهای گوناگون در اینستاگرام.چهار دست کم  .5

 حضور به عنوان بنر ویژه خواهد بود. نیز )تیوال نامه( که یک نوبت آنسه نوبت حضور در ایمیل خبرنامه هفتگی تیوال  .6

 تبلیغاتیفرستادن پیامک  .7
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 بسته تجاری تبلیغات تیوال هایهزینه

 

 توضیحات هزینه دماتخ

 تومان ۴۰۰.۰۰۰هفتگی  بنر در فروشگاه .1-1
سفارش  برای تخفیف ٪2۰با 

 تومان 1.2۸۰.۰۰۰، یک ماهه

 تومان 1۰۰.۰۰۰هفتگی  بنر کنار .1-2
سفارش  برای تخفیف ٪2۰با 

 تومان 32۰.۰۰۰یک ماهه، 

 تومان 1.2۰۰.۰۰۰هفتگی  . بنر صفحه اصلی1-3
تخفیف برای سفارشه  ٪2۰با 

 تومان 3.۸۴۰.۰۰۰ ه،یک ماه

  تومان 5۰.۰۰۰ . عکاسی تمرین2

  تومان 5۰.۰۰۰ . گفتگوی صوتی تمرین3

 تومان 15۰.۰۰۰ .  بسته عکاسی ویژه۴
 مختلفعکاسی با سه عکاس  ارب 3

 )یکبار تمرین و دوبار اجرا(

 تومان 1۰۰.۰۰۰ . بسته اینستاگرام5
 زمانی مشخص در بازه های) بار ۴

 (TATطی برنامه ریزی 

 . بنر ایمیل6

 تومان 1۰۰.۰۰۰: 52۰*11۰ابعاد 

 تومان 5۰.۰۰۰: 26۰*12۰ ابعاد

 تومان 3۰۰.۰۰۰: 52۰*22۰بنر ویژه با ابعاد 

 

 . تبلیغات پیامکی7

پیامک فارسی تک صفحه به عنوان یک  5۰۰۰با درنظرگیری هر 

 واحد:

 تومان 1۰۰.۰۰۰تعداد واحد *  -

و برابر  واحد( ۴) صفحه ای 2پیامک  1۰.۰۰۰ برای مثال

 تومان ۴۰۰.۰۰۰

 
 

 بسته ویژه تبلیغات تیوال:

تا  3یک ماه بنر فروشگاه و کنار + بند 

+ یک هفته بنر  بنر ایمیل ویژه + 6

 صفحه اصلی

 تومان 2.۰۰۰.۰۰۰

جویی تومان صرفه 1.۸5۰.۰۰۰با 

هزینه خدمات بسته ویژه بصورت )

تومان  3.۸5۰.۰۰۰داگانه جمعا ج

ادامه اجرای طرح در  و است(

 صورت تمدید برنامه

 


