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ابعاد و مکان ومدت زمان تبلیغات 

قیمت(ریال) زمان Desktop اندازه نسخهMobile اندازه نسخه مکان تبلیغ

A 1564بنر اصلى سایتx650650x650 7,500,000 3 روز

C بنر وسط صفحه
(زیر قسمت کودك و نوجوان)

1564x203 2,500,000 10روز

650x374 1564x203 2,000,000 10روز

Bپایین بنر اصلى
4,000,000 5 روز 1564x203(کل بنر)

بنر وسط صفحه 
(زیر قسمت کودك و نوجوان) D

نکات مورد لزوم براى تصاویر تبلیغاتى در سایت:
فرمت عکس  Tif یا PSD باشد.  

با توجه به اینکه سایت وینش یک سایت عکس محور است، تصویرسازى  
تبلیغات  بر اساس عکس یا تصویر نقاشى هاى کالسیک انجام شود.  

تصاویر توسط بخش تحریریه وینش بررسى و در صورت مطابق بودن با   
سیاست هاى بصرى و محتوایى وینش منتشر مى شوند. درصورت لزوم   

نظر اصالحى براى تصاویر ارائه خواهند شد.  

بر روى تصاویر تبلیغاتى کلمه #آگهى ذکر مى شود.  

650x374
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         : قابل ذکر است که منظور از هدفمند بودن باکس H ارتباط موضوعى مقاله با تبلیغ 
شما مى باشد و هزینه ذکر شده متناسب با این ویژگى است.

         : در این بخش با پرداخت مبلغ ذکر شده، آگهى شما بدون درنظر گرفتن ارتباط 
موضوعى تبلیغ با مقاله داخل باکس، در حاشیه مقاله قرار داده مى شود.

ابعاد و مکان ومدت زمان تبلیغات 

H حاشیه مقاالت
2,500,000 10روز ندارد374x650(هدفمند)

374x6502,000,000 10روز ندارد

1564x406 1,500,000 20روز J پایین صفحه
مقاالت 

I حاشیه مقاالت
(کل مقاالت)

*

**

*

**

قیمت(ریال) زمان Desktop اندازه نسخهMobile اندازه نسخه مکان تبلیغ

650x374

1564x406650x374 1,500,000 20روز

1564x406 1,500,000 20روز وینش ویدیو 
(کادر)

J/VA

J/VV

وینش آوا 
(کادر)

650x374
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I

J

H
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ابعاد و مکان ومدت زمان رپرتاژ 

نکات مورد لزوم درباره تصاویر رپرتاژ آگهى:
فرمت عکس  Tif یا PSD باشد.  

با توجه به اینکه سایت وینش یک سایت عکس محور است، تصویرسازى   
تبلیغات  بر اساس عکس یا تصویر نقاشى هاى کالسیک انجام شود.  

تصاویر توسط بخش تحریریه وینش بررسى و در صورت مطابق بودن با   
سیاست هاى بصرى و محتوایى وینش منتشر مى شوند. درصورت لزوم   

نظر اصالحى براى تصاویر ارائه خواهند شد.  

بر روى تصاویر تبلیغاتى کلمه #رپرتاژ ذکر مى شود.  

رپرتاژ آگهى به معناى تولید محتواى صوتى، بصرى و متنى در سایت معرفى و نقد 
کتاب وینش بنا به درخواست مشترى و صالحدید تیم وینش است. از آن جا که 
بیزینسى  استراتژى هاى  با  همسو  وینش  بیزینسى  استراتژى هاى  دارد  امکان 
مشترى نباشد، در جلسه عقد قرارداد در خصوص چارچوب ها و امکانات الزم جهت 

حصول توافق گفتگو خواهد شد. 

چهار نوع رپرتاژ آگهى به شرح زیر ارائه مى گردد:

1- رپرتاژ مقاله: محتواى متنى با لحن مقاله تهیه مى شود.
2- رپرتاژ معرفى: در این بخش معرفى کتاب مورد نظر مشترى انجام مى گیرد. 
مشترى مى تواند متن مورد نظر خود را ارائه دهد و پس از کنترل کیفیت توسط 

وینش و مذاکرات دوجانبه در این بخش منتشر خواهد شد.
طرف  از  که  است  کتاب هایى  خصوص  در  نقدنویسى  هدف  با  نقد:  رپرتاژ   -3
مى شوند.    ارزیابى  نقد  قابل  وینش  معیارهاى  با  و  شده  درخواست  مشترى 
قابل  تبلیغ  و  توزیع  نقد،  بر معرفى،  مبنى  نیاز مشترى  همکارى هاى الزم جهت 

مذاکره است.
4- رپرتاژ پرونده: بخش پرونده هاى وینش هویتى محتمع هستند از معرفى، نقد 
و مفاهیم همبسته شونده که بنا به استراتژى هاى وینش برنامه ریزى مى شوند. 
کارها  و  کسب  از  بسیارى  با  مى توانند  وینش  استراتژى هاى  که  جایى  آن  از 
کارها وجود  و  به سفارش کسب  تهیه پرونده  امکان  باشند،  همپوشانى داشته 

دارد. مراحل آن در جلسه مذاکره و دامنه آن نهایى مى شود.
5- وینش آوا: در وینش آوا دو گونه محتواى صوتى تولید مى شود؛ خوانش مقاله 
متنى و تهیه صوتى یک برنامه. نقطه ثقل این محتواها مفهوم مطالعه و زبان است. 

بنابر فضاى همکارى این موضوعات قابل مذاکره و تولید است.
6- وینش ویدیو: در وینش ویدیو دو گونه محتواى ویدیویى تولید مى شود؛ 
مصاحبه و تهیه ویدیو یک برنامه. نقطه ثقل این محتواها مفهوم مطالعه و زبان 

است. بنا بر فضاى همکارى این موضوعات قابل مذاکره و تولید است.
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ابعاد و مکان ومدت زمان رپرتاژ

F1جایگاه نقد

جایگاه معرفى 

374x500374x500

374x500374x500

10,000,000 ندارد

5,500,000 7 روز 

قیمت(ریال) زمان Desktop اندازه نسخهMobile اندازه نسخه مکان رپورتاژ

F2

پرونده

پادکست

1564x650650x650

--------------

20,000,000 ندارد

توافقى------------------فیلم

توافقى----
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تبلیغ مورد نظر در مدت زمان 7روز، 2 مرتبه در شبکه هاى اجتماعى وینش با عکس و 
کپشن هاى ارائه شده از طرف مشترى، قرار داده خواهد شد.

تبلیغ در شبکه آپارات 1مرتبه بازنشر مى شود.

نکات مورد لزوم براى تصاویر تبلیغات شبکه هاى اجتماعى   

فرمت عکس براى اینستاگرام JPEG باشد.  

فرمت عکس براى سایر شبکه هاى اجتماعى TIF یا PSD باشد.  

با توجه به اینکه شبکه هاى اجتماعى وینش عکس محور هستند، تصویرسازى   
تبلیغات  بر اساس عکس یا تصویر نقاشى هاى کالسیک انجام شود.  

با بودن  مطابق  در صورت  و  بررسى  وینش  تحریریه  بخش  توسط  تصاویر   
سیاست هاى بصرى و محتوایى وینش منتشر مى شوند. درصورت لزوم نظر   

اصالحى براى تصاویر ارائه خواهند شد.  

بر روى تصاویر تبلیغاتى کلمه #آگهى ذکر مى شود.  

تبلیغات در شبکه هاى اجتماعى  وینش

قیمت(ریال) تعداد دفعات بازده زمانى مکان تبلیغ

1,500,000 72 روزپست اینستاگرام

2 استورى اینستاگرام  1,000,000 7روز 

1,500,000 2 فیسبوك 

1,500,000 2 تلگرام

7روز 

7روز 
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پکیج ها

تعداد دفعات زمان اندازه نوع تبلیغات

A 1564تبلیغات در محلx 650

1564x 406

374x 500

پست و استورى 
-اینستاگرام

71روز 

جایگاه معرفى
71روز  و نقد کتاب 

جمع کل با%25تخفیف

145روز 

15,000,000

تبلیغات در 
J 1 7روز محل

145روز -فیسبوك

جمع کل 

قیمت(ریال)

 7,500,000

5,500,000

2,500,000

 1,500,000

 1,500,000

20,000,000

پکیج شماره یک

تعداد دفعات زمان اندازه نوع تبلیغات

B 1564تبلیغات در محلx 203

جایگاه معرفى 
و نقد کتاب 

-

71روز 

374x 500 71روز

جمع کل با%25تخفیف

145روز 

145روز 

145روز 

11,250,000

- تلگرام

فیسبوك

-

جمع کل 

قیمت(ریال)

4,000,000

 5,500,000

 1,500,000

 1,500,000

 2,500,000

15,000,000

پکیج شماره دو

پست و استورى 
اینستاگرام
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پکیج ها

تعداد دفعات زمان اندازه نوع تبلیغات

پست و استورى 
3 7روز -اینستاگرام

جمع کل با%25تخفیف

73روز -

9,750,000

1 7روز -

3 7روز -تلگرام

جمع کل 

قیمت(ریال)

 5,500,000

 2,500,000

 1,500,000

 2,000,000

 1,500,000

13,000,000

تعداد دفعات زمان اندازه نوع تبلیغات

-

جمع کل با%20تخفیف

73روز 

8,250,000

3 7روز -

فیسبوك

فیسبوك

تلگرام

جمع کل 

قیمت(ریال)

 1,500,000

 1,500,000

11,000,000

پکیج شماره سه

پکیج شماره چهار

374x 500 جایگاه معرفى
7روز  و نقد کتاب 

7روز 

1

374x 500 جایگاه معرفى
71روز  و نقد کتاب 

5,500,000

پست و استورى 
32,500,000-اینستاگرام

تبلیغات در 
I محل


