
 

 آسانسور یایت مجله دنیدر وب سا یتعرفه آگه

www.donya-ye-asansor.ir 
 (ی)بخش فارس

 

 

 
 یت آگهیموقع  انه یتعرفه ماه یریمحل قرارگ یت آگهیموقع

A )000/200/1 6تا  1 یهافیدر تمام رد )صفحه نخست  A6 A5 A4 A3 A2 A1 

B  )000/100/1 6تا  1های در تمام ردیف )صفحه نخست  B6 B5 B4 B3 B2 B1 



 

 

 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 

000/600/3 صفحه نخست  000/200/1  000/000/1  000/850  000/200/1  000/000/1  000/850  000/800/1  

000/000/2 یصفحات اصل -( 1ها )اخبار و تازه  000/050/1  000/750  000/600  000/050/1  000/750  000/600  000/850  

000/200/1 مطالب شینما –( 2ها )اخبار و تازه  000/750  000/600  000/500  000/750  000/600  000/500  000/750  

000/800/1 یاصل صفحات –( 1آموزش و استاندارد )  000/850  000/600  000/500  000/850  000/600  000/500  000/750  

000/200/1 مطالب شینما –( 2آموزش و استاندارد )  000/600  000/500  000/350  000/600  000/500  000/350  000/600  

000/200/1 یاصل صفحات –( 1صنعت ) یراهنما  000/600  000/500  000/450  000/600  000/500  000/450  000/600  

000/000/1 مطالب شینما –( 2صنعت ) یراهنما  000/500  000/350  000/350  000/500  000/350  000/350  000/500  

000/500/1 هاتکشر یراهنما  000/750  000/550  000/500  000/750  000/550  000/500  000/750  

000/200/1 های پیشینآرشیو شماره  000/600  000/350  000/350  000/600  000/350  000/350  000/600  

000/200/1 ها و رویدادهانمایشگاه  000/500  000/350  000/300  000/500  000/350  000/350  000/600  

000/600 هاوندیپ  000/250  000/200  000/200  000/250  000/200  000/200  000/350  

 

 باشد.یال میه مبالغ فوق به ریلک* 

 جهت اطالع از رزرو نبودن محل آگهی، با بخش اشتراک مجله تماس حاصل فرمایید.* 
 

 باشد. یم %40ساله  یکو  %25، شش ماهه %15نوبت سه ماهه  یف برایتخفزان یم* 

 .اند آسانسور داشته یایمجله دن یغ در صفحات داخلیکمتر از چهار صفحه تبل ،که در چهار شماره گذشته ییها شرکت یف برایتخف 2%* 

 اند. غ داشتهیآسانسور تبل یایمجله دن یشتر در صفحات داخلیچهار صفحه و ب ،که در چهار شماره گذشته ییها شرکت یف برایتخف 5%* 

 اند. داشتهغ یتبلآسانسور  یایا پشت جلد مجله دنیجلد و  یبر رو ،که در چهار شماره گذشته ییها شرکت یف برایتخف 5%* 

 ند.یپرداخت نما یکه مبلغ قرارداد را به صورت نقد ییها شرکت یقرارداد، برا ییژه بر مبلغ نهایف ویتخف 10%* 

 

 توجه !!

 .باشد یم % 40حداکثر  هر سفارش یبرا  فیتخفسقف 

 

ها یابعاد آگه  

یریمحل قرارگ   رزولوشن 
(Pixel/Inch) 

 ارتفاع
(Pixel) 

 عرض
(Pixel) 

 A6 72 60 90تا  A1ف یرد 1

 B6 72 60 90تا  B1ف یرد 2

 C1 72 480 160ف یرد 3

 C4 72 160 160تا  C2ف یرد 4

 D3 72 160 160تا  D1ف یرد 5

 E1 72 80 480ف یرد 6



 

 

 

 آسانسور یایت مجله دنیسادر وب یفرم سفارش آگه
www.donya-ye-asansor.com 

 (ی)بخش فارس

 
 

 :سسهؤم / تکشر نام

 نام سفارش دهنده:                                    سمت:

 امل:کآدرس 

 :                                                  تلفن:                           دورنگار:یدپستک

 ت:یساوب                                                                :         یکترونکپست ال

   ماه        به مدت:                          :             یشروع درج آگه

 ف اعمال شده:یتخف زانیم

 

 
 

 :سفارش داده شده یهایت آگهیموقعات و یزئج

 

 

 

 

 

  

 

 باشد. یم یهوست فرم سفارش آگیپ ،جدول تعرفه *

 

 از بابت سفارش فوق:

به حساب جاری .................... ............................... ش شمارهیف یال نقداً طیر.............. ..................................... مبلغ -1

( واریز 962)کد  نیشعبه شاه یلعلمی دنیای دانش و توسعه نزد بانک م موسسهنام ه ب 0106391211005به شماره  بایس

 گردید.
 

............... .............. کبان عهده......... ...................... شمارهبه  کچ یط الیر.............. ..................................... مبلغ -2

 د.یپرداخت گرد........................... ................ شماره یحساب جار............ ................. شعبه

 

 یمهر و امضاء سفارش دهنده آگه
 


