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جـایگاه بنر 

 تبلیغاتـی 
 توضیحات یکساله  شش ماهه  سه ماهه دوماهه یکماهه کد جایگاه

   A1-A2 330000000 520000000 700000000 1150000000 صفحه نخست
 جایگاه ویژه لینکدار بزرگ، سمت راست

   A3-A4 330000000 520000000 700000000 1150000000 صفحه نخست
 جایگاه ویژه لینکدار  بزرگ ،سمت چپ 

   AR 150000000 210000000 320000000 500000000 صفحه نخست
 جایگاه لینکدار گردشی ستون سمت راست

   AL 150000000 210000000 320000000 500000000 صفحه نخست
 جایگاه لینکدار گردشی ستون سمت چپ

 AP 80000000 110000000 160000000 250000000 550000000 صفحه نخست
 جایگاه لینکدار گردشی پایین صفحه نخست

گروه کاری  

 بازار هدف 
B1-B2 90000000 150000000 220000000 350000000    جایگاه ویژه لینکدار بصورت تخصصی در گروه

 کاری بازار هدف )یک گروه کاری(

گروه کاری  

هدف  بازار  
BL 22000000 40000000 55000000 85000000 140000000 

جایگاه لینکدار گردشی گردشی  بصورت  

تخصصی در گروه کاری بازار هدف )یک گروه 

 کاری (

صفحه داخلی 

 آگهی ها
C1-C2 230000000 370000000 550000000 880000000    جایگاه  ویژه لینکدار بزرگ داخلی همه آگهی

و مزایدههای مناقصه   

صفحه داخلی 

 آگهی ها
CL 70000000 110000000 170000000 280000000 450000000  جایگاه لینکدار گردشی در  همه آگهی های

 مناقصه و مزایده

جایگاه ویژه لینکدار  بزرگ  صفحه اصلی سایت    D1-D2 230000000 370000000 550000000 880000000 صفحه مناقصه

 شامل مناقصه

مناقصهصفحه   DL 70000000 110000000 170000000 280000000 450000000  جایگاه لینکدار گردشی در صفحه اصلی سایت

 شامل مناقصه

جایگاه ویژه لینکدار بزرگ  صفحه اصلی سایت    E1-E2 230000000 370000000 550000000 880000000 صفحه مزایده

 شامل مزایده

جایگاه لینکدار گردشی در صفحه اصلی سایت  EL 70000000 110000000 170000000 280000000 450000000 صفحه مزایده

 شامل مزایده

صفحه 

 استعالم
F1-F2 230000000 370000000 550000000 880000000    جایگاه ویژه لینکدار بزرگ  صفحه اصلی سایت

 شامل استعالم

 پایگاه خبری اقتصادی ،انتشار و تحریری 
 پایگاه اطالع رسانی مناقصات و مزایدات کل کشور

 تیدر وب سا یبنر غاتیتبلتعرفه و جایگاه 

پارس نماد داده ها   

 : )مبالغ به ریال است( 1401تعرفه سال 

file://///192.168.0.10/Public/foroush/www.%20Parsnamaddata.%20com.
mailto:E-mail%20:%20info@parsnamaddata.com


صفحه 

 استعالم
FL 70000000 110000000 170000000 280000000 450000000  جایگاه لینکدار گردشی در صفحه اصلی سایت

 شامل استعالم

صفحه درج 

 آگهی
T1-T2 230000000 370000000 550000000 880000000    جایگاه ویژه لینکدار بزرگ  صفحه اصلی سایت

 شامل درج آگهی

صفحه درج 

 آگهی
TL 70000000 110000000 170000000 280000000 450000000  جایگاه لینکدار گردشی در صفحه اصلی سایت

 شامل درج آگهی

صفحه  پنل 

 کاربری
KL 150000000 210000000 320000000 500000000   

 جایگاه لینکدار گردشی در صفحه پنل کاربری

صفحه قوانین 

 و نمایشگاه
G1-G2 90000000 150000000 220000000 350000000     بزرگ صفحه اصلی سایت جایگاه ویژه لینکدار

 شامل قوانین و نمایشگاه

صفحه قوانین 

 و نمایشگاه
GL 22000000 40000000 55000000 85000000 140000000  جایگاه لینکدار گردشی در صفحه اصلی سایت

 شامل قوانین و نمایشگاه

صفحات:  

پرداخت 

تعرفه -آنالین

-خدمات

اسامی گروه 

راهنما-ها  

H1-H2 90000000 001500000  220000000 350000000   
پکیج ویژه جایگاه لینکدار بزرگ صفحات) 

اسامی گروه -تعرفه خدمات-پرداخت آنالین

راهنما(-ها  

صفحات:  

پرداخت 

تعرفه -آنالین

-خدمات

اسامی گروه 

راهنما-ها  

HL 22000000 40000000 55000000 85000000 140000000 
جایگاه لینکدار گردشی صفحات) پکیج 

اسامی گروه -تعرفه خدمات-پرداخت آنالین

راهنما(-ها  

صفحات:تماس 

درباره -با ما

-ما

-ریپورتاژها

پیام 

-مدیرعامل

 اسناد

M1-M2 90000000 150000000 220000000 350000000   
پکیج ویژه جایگاه لینکدار بزرگ 

-ریپورتاژها-درباره ما-صفحات)تماس با ما

اسناد(-مدیرعاملپیام   

صفحات:تماس 

درباره -با ما

-ما

-ریپورتاژها

پیام 

-مدیرعامل

 اسناد

ML 22000000 40000000 55000000 85000000 140000000 
پکیج جایگاه لینکدار گردشی 

-ریپورتاژها-درباره ما-صفحات)تماس با ما

اسناد(-پیام مدیرعامل  

  

       



 

 صفحه نخست: 



:بازار هدف صفحه   

:داخلی آگهی هاصفحه   



  

:مناقصهصفحه   

:مزایدهصفحه   



 

:استعالمصفحه     

:قوانین و نمایشگاهصفحه   



  

 صفحه درج آگهی :

:راهنما-گروه ها یاسام-تعرفه خدمات-نیپرداخت آنالصفحه   



 

 

 

 

:اسناد-رعاملیمد امیپ-پورتاژهایر-درباره ما-تماس با ما صفحه  

 جایگاه لینک دار گردشی در صفحه پنل کاربری:


