
 تبلیغات در ایستا
  
  

  چگونگی نمایش آگهی در سایت ایستا
بنرها و تصاویر تبلیغاتی در اندازه هاي مختلف با فرمت فلش طراحی شده است که در طول شبانه روز در پایین 

گردشگري نمایش داده می شود. این فرمت به دو صورت صفحه اصلی سایت و صفحه مخصوص تبلیغات و خدمات 
بنر متحرك در صفحه اصلی و معرفی کامل آگهی در صفحه تبلیغات و خدمات گردشگري می باشد که قیمت هاي 

  آن در جدول ذیل نمایش داده شده است.
ماهه، نه ماهه  * پرداخت آبونمان یا حق عضویت در بخش درج آگهی سایت الزامی است که بصورت سه ماهه، شش

  ریال می باشد. 000/000/2و  000/500/1،  000/000/1به ترتیب 
  

  قیمت نمایش آگهی در سایت ایستا
جدول قیمت نمایش آگهی بر اساس تعداد روزها در صفحه اصلی و صفحه مخصوص تبلیغات و 

 خدمات گردشگري سایت
 قیمت به ریال نوع نمایش مدت نمایش (ماه) ردیف

 1,500,000 تک عکس بصورت بنر متحرك ماه 1 1
معرفی کامل در صفحه تبلیغات و خدمات  ماه 1 1 - 1

 گردشگري
2,000,000 

 2,000,000 تک عکس بصورت بنر متحرك ماه 3 2
معرفی کامل در صفحه تبلیغات و خدمات  ماه 3 2- 2

 گردشگري
3,000,000 

 3,000,000 تک عکس بصورت بنر متحرك ماه 6 3
معرفی کامل در صفحه تبلیغات و خدمات  ماه 6 3 - 3

 گردشگري
4,000,000 

 4,000,000 تک عکس بصورت بنر متحرك ماه 9 4
معرفی کامل در صفحه تبلیغات و خدمات  ماه 9 4 - 4

 گردشگري
5,000,000 

  
  مشخصات تصاویر

 براي قبول قابل حجم حداکثر و است)  280*80(  طول در پیکسل 80 و عرض در پیکسل 280 تصاویر اندازه 
باشند. الزم به ذکر است که در صورتی که حجم فایل تصاویر باالتر  GPGباشد.تصاویر در فرمت  می )KB( تصاویر

یر فلش فقط میتوانند حاوي یک لینک باشند که پس از از اندازه مشخص شده باشد آگهی فعال نخواهد شد. تصاو
  کلیک کاربر فعال شود.

  
  نحوه پرداخت



به  فخر رازيشعبه ملی  بانک 0104830820003پس از انتخاب ردیف تبلیغات مبلغ آنرا به شماره حساب جاري 
ن مبلغ واریز شده و شماره فرهنگی دانشجویان ایران واریز نمایید و تاریخ، کد شعبه، میزا-نام مرکز گردشگري علمی

  ارسال نمایید. INFO@ISTTA.IRسند (فیش واریزي) را همراه تصاویر آگهی و لینک مرتبط با آگهی به ایمیل
توجه کنید مشخصات واریزي را نهایتاً تا ده روز پس واریزي به اطالع ما رسانده و تایید آنرا دریافت کنید در غیر 

بررسی و تایید واریزي شما نخواهد داشت. همچنین توجه داشته باشید که واریز اینصورت سایت هیچ مسولیتی براي 
مبلغ آگهی به معناي قبول قوانین سایت و تایید نهایی سفارش آگهی است بنابراین حتما قبل از واریز مبلغ شرایط و 

  قوانین جذب آگهی را مطالعه فرمایید.
  

  نحوه سفارش آگهی
به ردیف تبلیغاتی مدنظرتان مبلغ آنرا به حساب بانکی اشاره در همین صفحه  جهت سفارش آگهی کافیست با توجه

واریز نمایید و مشخصات مبلغ واریزي (تاریخ، مبلغ واریزي و...) را همراه با تصاویر آگهی و لینک مرتبط با آن به 
سه روز کاري آگهی  ایمیل بخش تبلیغات ارسال نمایید. واریزي و همچنین آگهی ارسال شده بررسی و ظرف دو تا

  جهت اطالع شما ارسال خواهد شد.  شما فعال خواهد شد. به محض فعال شدن آگهی ایمیلی
-66491222و یا با تلفن  INFO@ISTTA.IRتوانید با ایمیل  جهت اطالعات بیشتر و سفارش آگهی می

  تماس حاصل کنید. 66491136
  

  قوانین و شرایط جذب آگهی
 هستیم معذور ایران کشور قوانین با مغایر همچنین و اخالقی غیر مطالب و تصاویر حاوي  از پذیرش آگهی سایتهاي .  
 فرهنگی دانشجویان ایران -نمایش و درج آگهی پس از واریز وجه و هزینه تبلیغات در حساب مرکز گردشگري علمی

  انجام پذیر خواهد بود. 
 باشد داشته آگهی دهنده سفارش نظر مد هر آگهی تنها میتواند یک لینک به سایت.  
 باشد و در عین حال در قبول  مسئولیت شعارها، مطالب و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده سفارش دهنده می

  تصاویر و آگهی مختار است. 
  ران می باشد و در صورت نیاز تیم سایت آماده ای دانشجویان فرهنگی –طراحی فلش بر عهده مرکز گردشگري علمی

  باشد که هزینه آن بصورت مجزا محاسبه خواهد شد.  همکاري جهت طراحی فلش می
 به نسبت  )ارشاد وزرات یا  انتظامی قضایی، نهاد(  ناظر نهادهاي  در صورتی که دستور قضائی یا اخطاري توسط 

آگهی فوق از سایت حذف شده و مسئولیت خسارت یا موارد حقوقی  شود ابالغ سایت مسئولین به آگهی یک حذف
  آن بر عهده آگهی دهنده خواهد بود.

  پیشنهاد میکنیم قبل از واریز مبلغ آگهی نام و آدرس وب سایت یا محصولی را که مایل به تبلیغ آن هستید از طریق
گر احیاناً از پذیرش تبلیغ معذور بودیم پست الکترونیک در اختیار مدیریت سایت قرار دهید تا ضمن بررسی آن ا

  دچار مشکل نشوید. 
  واریز یا پرداخت وجه به معناي قبول کلیه قوانین سایت و تایید نهایی سفارش براي نمایش آگهی است. وجه واریزي

پس از شروع نمایش آگهی به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی عودت داده نخواهد شد. همچنین آگهی دهنده موظف 
ت بنر خود را دقیقا مطابق مشخصات و قوانین مشخص شده در سایت تهیه و ارسال نماید. مشکالت فنی سایت اس

  .داشت نخواهد آگهی دهنده مسئولیتی براي این مرکز
 


