تعرفه تبلیغات:
گروه نرم افزاری هفت در نظر دارد ،بنر تبلیغاتی خود را که در نرم افزار جامع مدیریت
کافی نت به نام هفت نت قرار دارد  ،به اشتراک بگذارد.

قابلیت های ویژه تبلیغات گروه نرم افزاری هفت:
 -1تبلیغات در این نرم افزار هم اکنون در بیش از  1111کافی نت با حداقل ( 0999نه هززار
) رایانه در کل کشور به نمایش در خواهد آمد که این تعداد هر روز در حال افزایش است
و

کافی نت های بیشتری از این نرم افزار استفاده می کنند.

 -2چنانچه هر کافی نت به طور متوسط  11ساعت در روز فعالیت کندد (09999 ،نود هزار)
ساعت تبلیغ در روز ،در اختیار شما خواهد بود و اگر در هر ساعت تنها یک نفدر از یدک
رایانه استفاده کند  ،تبلیغات شما در این برنامه (09999 ،نود هزار) نفر بازدید کنندده در
روز خواهد داشت.
 -3بنر تبلیغاتی در این نرم افزار بر خالف تبلیغات سایت ها که ممکدن اسدت کداربر هرگدز
سایت مورد نظر را مشاهده نکند ،صد در صد نمایش داده خواهد شد به طدوری کده بندر
تبلیغاتی نرم افزار در باالی صفحه نمایش رایانه  ،به صدورت کامدل و در هدر برنامده ای
نمایش داده شده و هیچ پنجره ای روی آن را نخواهد پوشاند.
 -4تبلیغات شما در گروه نرم افزاری هفت  ،بر خالف تبلیغات صدا و سیما که بدرای عمدوم
پخش می شود  ،برای اقشار تحصیل کرده و آشنای با کامپیوتر به نمایش در خواهد آمد.
 -5تبلیغات در این نرم افزار در هر لحظه از طریق اینترنت قابل به روز رسدانی مدی باشدد و
نرم افزار به محض به روز شدن تبلیغات،آن را به نمایش خواهد گذاشت.
 -6تب لیغات به صورت استانی تفکیک شده و امکان پخش بندر ،در هدر یدک از اسدتان هدای
کشور وجود خواهد داشت.

لیست تعرفه تبلیغات:
نام سرویس

توضیحات

قیمت (تومان)

S1

 5روز

11111

S2

 15روز

22111

S3

یک ماه

35111

S4

سه ماه

05111

25

S5

شش ماه

121111

51

S6

یک سال

105111

111

امتیاز

الزم به ذکر است هزینه طراحی بنر تبلیغاتی به تعرفه های فوق اضافه می شود  ،این در حالی است که برای سرویس های
 S6،S5،S4هزینه طراحی رایگان خواهد بود.

لیست تخفیف ها بر اساس امتیاز:
امتیاز

میزان تبلیغات رایگان

311

یک سال

211

شش ماه

111

دو ماه

51

یک ماه

25

 11روز

به عنوان مثال  :اگر شخصی  ،سرویس  S4را انتخاب کند ،یعنی درخواست سه ماه تبلیغ را داشدته باشدد  ،بدا
همان مبلغ پرداختی و با توجه به جدول امتیاز ها  111 ،روز تبلیغ  ،برای ایشان پخش خواهد شد.

نحوه پرداخت:
شما می توانید پس از انتخاب یکی از سرویس های ارائه شده از طرف گروه ندرم افدزاری هفدت
نسبت به پرداخت هزینه تبلیغات به شرح زیر اقدام نمایید.
هزینه تبلیغات را به شماره حساب جام بانک ملت  3143213111یا شماره کارت
 6114-3302-2011-5624به نام مهندس محمد جواد زارع واریز نموده و رسید بدانکی آن را
از طریق ایمیل به همراه متن تبلیغاتی خود که در جمالت واضح و خالصه شده است  ،به ایمیل
گروه به آدرس  ، Adver@7sub7.comارسال نمایید.
در زیر یک مثال از محتویات فایل ارسالی مشخص شده است.
 -1شماره رسید بانکی
 -2نام سرویس مورد نظر
 -3تاریخ در خواستی شروع تبلیغات(حداقل یک هفته بعد از ارسال اطالعات)
 -4جمله اول
 -5جمله دوم
 -6جمله سوم

گروه نرم افزاری هفت
مشاوره ،تحلیل،پیاده سازی  ،کلیه پروژه های نرم افزاری
www.0sub0.com

 -0جمله چهارم

آماده پذیرش تبلیغات شما هستیم

 -3جمله پنجم

تبلیغات خود را به ما بسپارید

 -1جمله ششم

هر نگاه یک فرصت است

 -11آدرس
 -11تلفن
تمام جمالت کامال مشخص و در یک سطر بوده و بدیهی است به جمدالت خیلدی طدوالنی
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نمایی از صفحه نمایش و محل تبلیغ شما:

قوانین تبلیغات:
 -1از پذیرش آگهی سایتهای حاوی تصاویر و مطالب غیر اخالقی و همچنین مغایر با قوانین
جمهوری اسالمی ایران معذوریم.
 -2از پذیرش تبلیغات کافی نت ها و شرکت های تبلیغاتی معذوریم.
 -3در صورتی که دستور قضایی یا اخطاری توسط نهادهدای قضدایی یدا نظدارتی نسدبت بده
حذف یک آگهی به مسدوولین گدروه ابدالو شدود،آگهی فدوق حدذف شدده و مسدوولیت
خسارت یا موارد حقوقی آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود.
 -4درصورت تغییر در ماهیت سایت آگهی دهنده در زمان نمدایش آگهدی (مانندد راهنمدایی
بازدیدکنندگان به یک سایت دیگر) بدون هماهنگی و یا هر موردی که بده نحدوی سدو
استفاده از تبلیغات باشد نمایش آگهی بالفاصله و بدون اخطار قطع خواهد شد.

