دوهفتهنامه طراح امروز
تعرفه چاپ آگهی
سال  1396خورشیدی

کد

موقعیت درج آگهی

ابعاد آگهی
«سانتیمتر»

هزینه پایه
یک نوبت (تومان)

H

صفحات عادی داخلی  /نیم صفحه

( 29 x 20افقی)

2/750/000

G

گزارش ،معرفی محصول ،مصاحبه  /هر نیم صفحه

( 29 x 20افقی)

3/300/000

F

صفحه  / 3نیم صفحه  /اول نشریه

( 29 x 20افقی)

3/850/000

بسته شده تا تاریخ 96/10/01

E

صفحه  / 2نیم صفحه  /اول نشریه

( 29 x 20افقی)

3/850/000

بسته شده تا تاریخ 96/08/15

D

دو صفحه پیوسته وسط  /پوستر تمام صفحه

( 62 x 43افقی)

8/500/000

فقط با عقد قرارداد بلندمدت

C

صفحه  / 15تمام صفحه  /صفحه ماقبل آخر

( 31 x 43عمودی)

4/900/000

بسته شده تا تاریخ 97/02/01

B

صفحه  / 16نیم صفحه  /پشت جلد

( 29 x 20افقی)

5/500/000

فقط با عقد قرارداد بلندمدت

A

صفحه  / 1نیم صفحه  /روی جلد

( 29 x 20افقی)

6/600/000

بسته شده تا تاریخ 97/02/01

توضیحات

تخفیفها :گروه رسانهای طراح به مشتریان خود طبق سیاست تعیین شده تخفیفهای زیر را به قراردادهای بلندمدت ارائه میدهد:


 5درصد تخفیف ویژه قراردادهای انتشار آگهی در  6نوبت متوالی.



 10درصد تخفیف ویژه قراردادهای انتشار آگهی در  7تا  12نوبت متوالی.



 20درصد تخفیف ویژه قراردادهای انتشار آگهی در  13تا  24نوبت متوالی.

شمارگان :حداقل  12000نسخه.
پخش برای شبکه فروش :کیوسک های مطبوعاتی
پخش ویژه :بیش از  2000نسخه اهدایی در هر شماره به دفاتر معماری و معماریداخلی مستقل ،اعضای جامعه مهندسان مشاور دارای
رتبه در گروههای معماری ،معماری داخلی ،شهرسازی و سازه  ،اعضای جامعه معماران داخلی ،اعضای انجمن مفاخر معماری ایران ،اعضای
تراز اول اتحادیه طال و جواهر تهران و شمیران ،شرکت های تولیدی و تجاری شناخته شده در صنعت ساختمان ،معماری و دکوراسیون،
گالریهای هنری شهر تهران و همچنین البی برخی از برجها و مجتمعهای مسکونی لوکس تهران.
مالحظات :
| نرخ های ثبت شده در جدول بر حسب تومان است | هزینه چاپ آگهی در قراردادهای کوتاهمدت در هنگام عقد قرارداد طی یک چک به
تاریخ انتشار که در قرارداد ذکر شده ،دریافت می شود | هزینه چاپ آگهی در قراردادهای بلندمدت در هنگام عقد قرارداد ،طی سه فقره
چک با مبلغ مساوی و فاصله زمانی منظم دریافت میشود و سررسید اولین چک همان تاریخ اولین انتشار آگهی است | طراحی آگهی به
عهده صاحبان آگهی است | طرح آگهی با  ،DPI:300فرمت  TIFFیا  ،PSDمبنای  CMYKو مطابق با ابعاد درج شده در بخش مشخصات فنی
مجله ،به دفتر مجله تحویل داده شود | رنگ مورد نظر طراح آگهی با رنگ حاصل در چاپ رول ممکن است تاحدودی تفاوت داشته باشد| .

