تعرفه سال

1396
نیم سال اول

1

نرخ نامه آگهی در روزنامه دنیای اقتصاد
 12کادر

 24کادر

 48کادر

1

40/000/000

480/000/000

2

14/000/000

168/000/000

336/000/000

3

18/000/000

216/000/000

432/000/000

864/000/000

4-7-16

9/500/000

114/000/000

228/000/000

456/000/000

5

10/000/000

120/000/000

240/000/000

480/000/000

10تا15و6-17-25

9/000/000

108/000/000

216/000/000

432/000/000

8

18/500/000

222/000/000

444/000/000

888/000/000

9

12/500/000

150/000/000

300/000/000

600/000/000

18تا 23و 26تا31

8/000/000

96/000/000

192/000/000

384/000/000

24و32

8/500/000

102/000/000

204/000/000

408/000/000

960/000/000

..................
672/000/000

(بر حسب ریال)

صفحه – اندازهها

یک کادر

( 1/4صفحه)

( 1/2صفحه)

(تمام صفحه)

نرخ نامه آگهی در گوشوارهها
اندازه  
1

150/000/000

9

19/000/000

17

12/000/000

25

12/000/000

(بر حسب ریال)

صفحه  

4/7 * 9/7

اندازه کادرآگهی
اندازه

کادر

گوشواره

(بر حسب سانتی متر)

4/7×9/7
3/5×7/8

یک کادر

10/9×16

 1/8صفحه

22×16

 1/4صفحه

22×32

 1/2صفحه

44×32

تمام صفحه

راهنمای صفحات
شماره صفحه

عنوان صفحه

شماره صفحه

عنوان صفحه

3

صنعت و معدن

18

استانها

4

دنیا

 19تا 23

جداول سهام

5

بازرگانی

24

ورزش

7

مسکن و عمران

 25تا 27

بازار دیجیتال

 9و 10

بورس

28

مدیران

11

نفت و پتروشیمی

29

باشگاه اقتصاددانان

 12و 13

بانک و بیمه

30

تاریخ اقتصاد

 14و 15

بورس کاال

31

آیندهنگر بازار

16

خودرو

32

فرهنگ و هنر

خبر

 6 ،2و 8

17

هزینه آگهیهای موسسات و شرکتهای خارجی که کاال یا خدمات
وارداتی را تبلیغ کنند دو برابر تعرفه ریالی محاسبه خواهد شد.
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گردشگری

3

تخفیفات درج آگهی
الف -موضوعی
بانکها ،بیمهها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،صندوقهای قرضالحسنه

 15درصد

آگهی آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،آموزشگاهها ،نمایشگاهها،کنگرهها ،همایشها،
کنفرانسها و سمینارهای علمی ،تبلیغ هنر و معارف اسالمی ،انتشار کتاب و سررسید ،اعالم انتشار نوار و
موسیقی ،برگزاری کنسرتهای موسیقی فاقد اسپانسر ،نمایش تئاتر و فیلم

 40درصد

سازمانها ،مؤسسات و نهادهای دولتی

تبریک ،ترحیم و تسلیت

رسانهها (اعالم انتشار ،برگزاری مجمع ،مناقصه ،مزایده ،استخدام)

مؤسسات خیریه رسمی برای جلب کمکهای مردمی ،اشخاص گم شده و مفقودی اسناد و مدارک

 10درصد

 10درصد

 50درصد

 60درصد

ب -تخفیف تعدد نوبت
به شرط سفارش حداقل  4نوبت طی یکماه

 7درصد

به شرط سفارش حداقل  12نوبت طی سهماه

 12درصد

به شرط سفارش حداقل  8نوبت طی دو ماه

به شرط سفارش حداقل  24نوبت طی ششماه
به شرط سفارش حداقل  50نوبت طی یک سال

 10درصد

 15درصد
 20درصد

ج -تخفیف حجمی
از  1/8تا  1/4صفحه ( 6کادر تا  11کادر)

 5درصد

از  1/4تا  1/2صفحه ( 12کادر تا  23کادر)

 10درصد

تمام صفحه ( 48کادر)

 25درصد

 4صفحه و باالتر

 35درصد

 1/2صفحه ( 24کادر)
 2و  3صفحه

 20درصد
 30درصد

تخفیفات درج آگهی
د -تخفیف پرداخت نقدی
 7درصد

پرداخت وجه آگهی قبل از چاپ

ه -تخفیف روزنامه رسمی
آگهیهای قانونی شامل برگزاری مجامع ،مناقصه و مزایده و سایر آگهیها

 20درصد

و -نخستین سفارش آگهی
آگهيهایي كه براي اولين بار سفارش چاپ شوند؛ براي جمع سفارشات نوبت اول از تخفيف
10درصد برخوردارمي شوند.

 10درصد

ز -آگهیهای گوشواره
آگهیهای گوشواره به شرط سفارش حداقل  4نوبت طی یک ماه

 15درصد

آگهیهای گوشواره به شرط سفارش حداقل  12نوبت طی سه ماه

 25درصد

آگهیهای گوشواره به شرط سفارش حداقل  8نوبت طی دو ماه

آگهیهای گوشواره به شرط سفارش حداقل  24نوبت طی شش ماه
آگهیهای گوشواره به شرط سفارش حداقل  50نوبت طی یک سال

 20درصد
 30درصد
 35درصد

ح -تخفیف رپرتاژ آگهی (گزارش ویژه)
 1/4صفحه

 15درصد

تمام صفحه

 35درصد

 25درصد

 1/2صفحه
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سایر ضوابط درج آگهی
تخفیفات موضوعی و حجمی قابل جمع نیستند.
تخفیفات رپرتاژ و حجمی قابل جمع نیستند.
تخفیفات رپرتاژ و موضوعی قابل جمع نیستند.
تخفیفات روزنامه رسمی با سایر تخفیفات قابل جمع است.
شرکتهایی که روزنامه دنیای اقتصاد را بهعنوان روزنامه رسمی خود انتخاب کردهاند ،عالوه
بر  10درصد تخفیفات عادی آگهیهای تبریک ،ترحیم و تسلیت ،از  5درصد تخفیف مازاد نیز
برخوردار میشوند.

آگهیهای گوشواره مشمول تخفیفات موضوعی نمیشوند.
آگهی ارجاع در صفحه اول مشمول تخفیف همان آگهی میشود.
هزینه آگهیهای مشمول تخفیف تعدد ،همزمان با سفارش اولین نوبت ،دریافت خواهد شد.
تعیین محل چاپ آگهی در صفحاتی که تعرفه یکسان دارند بهعهده روزنامه است .البته در
صورت امکان ،پیشنهاد سفارشدهنده مورد بررسی و توجه قرار خواهد گرفت.
چنانچه برای هریک از صفحات روزنامه دنیای اقتصاد آگهی باالتر از ابعاد  1/4صفحه ارسال
گردد روزنامه میتواند آگهیهای کمتر از  1/4صفحه را در صفحات و همچنین روز چاپ آن،
جابهجا نماید.
طراحی و تنظیم آگهیهایی که به صورت غیرآماده تحویل روزنامه میشوند موکول به نظر
آتلیه سازمان آگهیها بوده و ایراد مغایرت درباره عدم انطباق ترتیبات حروفچینی ،رنگ و...
با سلیقه آگهیدهنده پذیرفته نخواهد شد.
آگهیهای رزرو شده برای همه صفحات باید حداکثر  48ساعت کاری قبل از تاریخ انتشار
روزنامه تحویل سازمان آگهیها شوند و در صورت تأخیر در ارسال سفارش ،رزرو انجام
شده باطل خواهد شد .چنانچه آگهی  24ساعت کاری قبل از چاپ لغو گردد؛  20درصد
خسارت و برای لغو آگهی ساعاتی قبل از قرار گرفتن در صفحه 50 ،درصد خسارت منظور
میگردد.

                                                                                                                      نرخنامه آگهی در وب سایت روزنامه دنیای اقتصاد
www.den.ir
جایگاه
آگهی

صفحه اصلی

صفحه اصلی

خبر ،صنعت و معدن ،دنیا ،بازرگانی ،مسکن و عمران،
بورس داخلی ،بورس جهانی ،بورس کاال ،گردشگری،
بورس ،بانک و بیمه ،خودرو ،بازار دیجیتال،
اولینهای بورس ،معرفی بنیادی سهام ،استانها ،ورزش،
بازار موبایل ،اندیشه اقتصاد ،مدیران ،تاریخ اقتصاد،
فرهنگ و هنر

داخلی

گوشواره

70/000/000

ابعاد (پیکسل)

468×60

ابعاد (پیکسل)

240×60

ابعاد (پیکسل)

468×60

ابعاد (پیکسل)

240×60

کادر کنار
گوشواره

کادر کنار

40/000/000
30/000/000

(بر حسب ریال)

عنوان صفحه

صفحه

 1کادر

20/000/000

مبالغ فوق برای درج یکماه آگهی در وب سایت است و برای هر صفحه جداگانه محاسبه میگردد.
تخفیفات* :سفارش یک ماه * %10سفارش دو ماه * %15سفارش سه ماه * %20سفارش شش ماه * % 30سفارش یک سال 40%
تخفیف نقدی%7 :

نرخنامه آگهی در ضمیمه آخر هفته
)روزهای پنجشنبه(
داخل روی جلد

42/000/000

داخلی

26/000/000

نخست

40/000/000

پوستر وسط

45/000/000

سوم

35/000/000

ماقبل جلد

28/000/000

چهارم

32/000/000

داخل پشت جلد

35/000/000

دوم و پنجم

35/000/000

پشت جلد

50/000/000

اندازه آگهی تمام صفحه  21×29سانتیمتر با رعایت یک سانتیمتر حاشیه از هر طرف
اندازه آگهی پوستر مرکزی  42×29سانتیمتر با رعایت یک سانتیمتر حاشیه از هر طرف
ابعاد مجله:قطع  21×29سانتی متر
نوع چاپ 4 :رنگ
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(بر حسب ریال)

عنوان صفحه

تمام صفحه

عنوان صفحه

تمام صفحه
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Financial Tribune Advertisement Price List
)(نرخنامه آگهی در فایننشال تریبیون

Page number

Per box

quarter page

half page

Full page

1
2
3
4&7
5
6- 8 -11&13
9
10-12&14
15
16

12/000/000
6/000/000
7/000/000
3/500/000
4/500/000
3/000/000
4/000/000
3/200/000
5/000/000
8/000/000

144/000/000
72/000/000
84/000/000
42/000/000
54/000/000
36/000/000
48/000/000
38/400/000
60/000/000
96/000/000

288/000/000
144/000/000
168/000/000
84/000/000
108/000/000
72/000/000
96/000/000
76/800/000
120/000/000
192/000/000

288/000/000
336/000/000
168/000/000
216/000/000
144/000/000
192/000/000
153/600/000
240/000/000
384/000/000

Price based on Rials
The size of each box is: 3.5×7.8cm
Please make the cheque payable to donya-e-Eqtesad newspaper or you can pay in cash

Advertisement Rates of Financial Tribune website
www.financialtribune.com

Size

One Box

298×75

30.000.000 IRR

The above prices are for online advertising(on the Website) per month

Financial Tribune Advertisement Discount Rates
A.Subject
Banks, insurance companies, finance & credit institutions,
And interest-free lending institutions

15 %

Training/education ads from universities, centers of higher education, schools,
scientific exhibitions, conferences, Islamic art/teachings propagation, publication
of books/diaries, music album/CD release, launching music concerts without
sponsors, films and theatre performances

40 %

Felicitation and memorial ads

10 %

Official charities seeking public support, missing people, and lost documents

50 %

B.Discount based on no. of times ads are printed
At least 4 times in a month

7%

At least 8 times in 2 months

10 %

At least 12 times in 3 months

12 %

At least 24 times in 6 months

15 %

At least 50 times in a year

20 %

8901 )سازمان آگهیها ( خط ویژه
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Financial Tribune Advertisement Discount Rates
C.Discount based on space
One-Eighth page to Quarter page (6-11 boxes)

5%

One-Eighth page to Half page(12-23 boxes)

10 %

Half page (24 boxes)

20 %

Full page (48 boxes)

25 %

Two and/or three pages

30 %

Four pages and more

35 %

D.Discount for cash payment
Paying for the ad in advance

7%

E.First order
Commercial ads not printed before in the newspaper, and are printed for the first
time in a quarter at the least will qualify for 10 percent discount.

10 %

F.Discount for special reports
Quarter page

15 %

Half page

25 %

Full page

35 %

نرخنامه آگهی در هفتهنامه تجارت فردا
مجله تحلیلی کسب و کار ایران

داخل روی جلد

50/000/000

نخست

40/000/000

دوم

36/000/000

سوم

38/000/000

چهارم

35/000/000

پنجم

36/000/000

داخلی

34/000/000

پوستر وسط

70/000/000

ماقبل جلد

35/000/000

داخل پشت جلد

40/000/000

پشت جلد

70/000/000

اندازه آگهی تمام صفحه  21×29سانتی متر با رعایت یک سانتی متر حاشیه از هر طرف
اندازه آگهی پوستر مرکزی  42×29سانتی متر با رعایت یک سانتی متر حاشیه از هر طرف
«تجارت فردا» هر هفته شنبهها بهطور مستقل چاپ و در سراسر کشور توزیع میگردد.
نوع چاپ 4 :رنگ
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(بر حسب ریال)

عنوان صفحه

تمام صفحه

11

نرخنامه آگهیدر وب سایت هفتهنامه تجارت فردا
www.tejaratefarda.ir

صفحه اصلی

صفحه اصلی

اقتصاد ،سیاست ،اقتصاد
اجتماعی ،اندیشه اقتصاد،
صنعت ،انرژی ،کشاورزی،
علم و تکنولوژی ،بازار

داخلی

جایگاه آگهی

یک کادر

30/000/000

-

ابعاد (پیکسل)

468×60

-

کادر کنار

20/000/000

30/000/000

ابعاد (پیکسل)

240×60

240×120

گوشواره

20/000/000

-

ابعاد (پیکسل)

468×60

-

کادر کنار

10/000/000

15/000/000

ابعاد (پیکسل)

240×60

240×120

گوشواره

(بر حسب ریال)

عنوان صفحه

صفحه

دو کادر

مبالغ فوق برای درج یکماه آگهی در وب سایت است و برای هر صفحه جداگانه محاسبه میگردد.

عنوان صفحه

نرخنامه آگهیدر وب سایت اقتصاد نیوز
www.eghtesadnews.com
50/000/000

دو کادر
-

سه کادر

صفحه جایگاه گهی
ابعاد (پیکسل)

468×60

-

-

کادر کنار

30/000/000

60/000/000

80/000/000

ابعاد (پیکسل)

240×60

240×120

240×180

گوشواره

20/000/000

-

-

ابعاد (پیکسل)

468×60

-

-

کادر کنار

10/000/000

15/000/000

20/000/000

ابعاد (پیکسل)

240×60

240×120

240×180

گوشواره

اقتصاد کالن ،اقتصاد سیاسی ،بورس ،بانک
و بیمه ،صنعت و تجارت ،معدن و صنایع
معدنی ،خودرو ،نفت و انرژی ،راه و
مسکن ،اقتصاد بینالملل ،فناوری اطالعات،
دیپلماسی ،کشاورزی

داخلی

-

مبالغ فوق برای درج یکماه آگهی در وب سایت است و برای هر صفحه جداگانه محاسبه میگردد.

نرخ اشتراک درسایت دنیای بورس
http://donyayebourse.com

هزینه اشتراک(ریال)

مدت اشتراک

7.500.000

 6ماهه (تک کاربره)

3.000.000

12.000.000

تعداد کاربر*قیمت واحد یکساله با لحاظ  %5تخفیف

تعداد کاربر*قیمت واحد یکساله با لحاظ  %10تخفیف
تعداد کاربر*قیمت واحد یکساله با لحاظ  %15تخفیف

 2ماهه (تک کاربره)
 1ساله (تک کاربره)

 1ساله (چند کاربره  10-5کاربر)

 1ساله (چند کاربره 15-10کاربر)

 1ساله (چند کاربره  20-15کاربر)

(بر حسب ریال)

صفحه اصلی

صفحه
اصلی

یک کادر

تلفنها و نمابرها
سازمان آگهیهای روزنامه دنیای اقتصاد
تلفن8901 :
نمابر87762313 :
مدیریت توسعه بازار (ویژهنامهها ،ضمائم و تبلیغات وبسایتهای وابسته)
تلفن87762370-1 :
نمابر87762372 :
آدرس:
ساختمان شماره :2خیابان شهید مطهری ،حد فاصل خیابانهای میرزای شیرزای و سنایی،
پالک 370
ساختمان مرکزی :خیابان قائم مقام فراهانی ،ضلع شمالی میدان شعاع ،پالک 108

وب سایتwww.den.ir :
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