
 
 

 

 بسمه تعالی

 

 با سالم و احترام

 3کار خود را با هـدف آموزش و باال بردن اطالعات والدین از پیش از بارداری تا ( شمسی 4831)نی نی سایت 

سـال، نی نی سایت به آمارهای خیره کننده ای رسیده است  41در این مدت  .سالگی و تربیت فرزند آغاز نمود

 . که برخی  از آنها را در ادامه مرور می کنیم

کاربر جدید ، بیش از  0999نی نی سایت در حال حاضر نیم میلیون کاربر ثبت نامی دارد و ماهیانه بیش از 

 3999نه بیش از ااز صفحات صورت می گیرد، روزمیلیون بازدید  88بازدید روزانه ، بیش از  هزار 159

 .دارا می باشدا جهانی ر 015الکسا و رتبه  41شود و در حال حاضر رتبه  جاد میای انب توسط کاربرلهزار مط

درصد از مخاطبان نی نی سایت خانم ها هستند، شرایط مناسبی برای تبلیغات شما  ٠٩با توجه به اینکه بیش از 

 .می باشدفراهم 

 .اورده شده استدر جدول زیر جایگاه تبلیغات در صفحات مختلف در این سایت همراه با ابعاد و تعرفه های آنها  

 

 

 
 



 

 نام سایت

 

 

تعرفه ماهیانه به  ابعاد جایگاه تبلیغاتی صفحه

 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نی نی سایت

ninisite.com 

 

 

 اصلی

 درصد نمایش 05هدر صفحه اصلی 

 

05*827 0005550555 

 سمت چپ صفحه اصلی

 آگهی اول و دوم

055*055 0205550555 

 سمت چپ صفحه اصلی

 آگهی سوم و چهارم

055*055 0505550555 

 باالی جدیدترین مقاالت

 

055*055 005550555 

 

 

 

 تبادل نظر

 درصد نمایش 05هدر تبادل نظر 

 

05*827 0005550555 

درصد  05باالی صفحات تبادل نظر 

 نمایش

05*827 0505550555 

سمت چپ تبادل نظر جایگاه ویژه دو 

 درصد نمایش 05کادر 

205*055 0005550555 

 سمت چپ تبادل نظر ثابت

 

055*055 0505550555 

 گردشیتبادل نظر  سمت چپ 

 

055*055 005550555 

 سمت چپ تبادل نظر پایین صفحه

 

055*055 005550555 

درصد  05بین پست ها تبادل نظر 

 نمایش

05*827 000550555 

 تبادل نظر بین تیترها

 

05*827 005550555 

 صفحه مقاالت سمت چپ مقاالت

 

205*055 005550555 

 درصد نمایش 05 هدر عکس

 

05*827 005550555 

 درصد نمایش 05هدر  ویدیو

 

05*827 005550555 

 005550555 827*05 درصد نمایش 05هدر  کلینیک



 

 

 

 سمت چپ صفحه مقاالت

 

205*055 005550555 

 لینک فالو 0 رپورتاژ

 عکس 2

- 205550555 

 کانال تلگرام

 (عضو(30,000

 2050555 - ساعت  20یک پست به مدت 

 پیج اینستاگرام

(26K  فالور) 

 0550555 - ساعت 20یک پست به مدت 

تبلیغات همسان  

(Native) 

 به صورت ماهیانه

 

- 8550555 

                      055 - به صورت کلیکی
 (به ازای هر کلیک)

                      705 - - تبلیغات کلیکی
 (به ازای هر کلیک)

            0055505555 - - تاپیک پین شده
 (روز 00به ازای )

اسپانسرینگ 

 مسابقات

 قابل مذاکره - -


