IRANWED.COM
وب سایت ایران ود به عنوان سامانه آنالین تخصصی عروسی با تیمی مجرب جایگاه ارزشمندی را برای معرفی تاارر ااا و خادما عروسای
فراام کرده است .و این امکان را برای زوج اای جوان فراام کرده است که بتوانند بر اساس استان و منطقه خود تارر و خدما عروس ماورد
نظر جستجو نمایند.

امکانا آگهی ویژه
💑 گالری عکس (اسالید شو) از محصور و خدما شما
💑 درج لینک وب سایت ،اینستاگرام و تلگرام
💑 نوشتن یک مقاله مرتبط با کسب و کار شما و انتشار در مجله تخصصی عروس
💑 درج ویدیو از کسب و کار شما
💑 تبلیغ در شبکه اای اجتماعی اینستا گرام و تلگرام ایران ود
💑 درج تخفیفا به صور اختصاصی
💑 طراحی بنر شغل
💑 درج نقشه و عنوان شغل
💑 توضیحا شغل و جستجو بر اساس استان و منطقه
💑 درج عکس بنر شغل
💑 درج آدرس ،تلفن ثابت و امراه

💑 ارسال پیام به صاحب شغل
💑 درج کلما کلیدی و توضیحا  160کارکتر برای بهبود رتبه در موتور اای جستجو

تعرفه اای آگهی ویژه (تومان)
یک ماه

سه ماه

شش مااه

یک ساله

100,000

255,000

580,000

900,000

امکانا آگهی عمومی

💑 درج نقشه گوگل
💑 درج عنوان شغل به امراه توضیحا مشاغل
💑 دسته بندی مشاغل و جستجو بر اساس استان و منطقه
💑 عکس بنر مشاغل
💑 درج آدرس ،تلفن ثابت و امراه
💑 ارسال پیام به صاحب شغل
💑 درج کلما کلیدی و توضیحا  160کاراکتری برای بهبود رتبه در موتوراای جستجو

تعرفه اای آگهی عمومی (تومان)
یک ماه

سه ماه

شش مااه

یک ساله

50,000

120,000

225,000

420,000

تعرفه اای تبلیغا صفحه اصلی

اسالید شو

پیشنهادا ایران ود

تبلیغا متنی

+

+

+

طراحی بنر اختصاصی

طراحی بنر

درج لینک وب سایت

+

+

آگهی ویژه

آگهی عمومی

+

+

درج اگهی در اینستاگرام

درج تخفیفا

یک ماه

یک ماه

یک ماه

 1,000,000تومان

 350,000تومان

 20,000تومان

