
فهرست کامل تعرفه تبلیغات 
در موسییقما





بسرتهای تبلیغایت

تعرفه انتشار در شبکه های اجتمایع

تعرفه برنهای وب سایت

تعرفه پکیج های تبلیغایت

تعرفه رپورتاژ آگیه
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بسرتهایتبلیغایت





صفحهاینستاگرامموسییقما500,000 نفر
با حدود نیم میلیون فالوئر

کانالتلگرامموسییقما30,000 نفر
با بیش از 30 هزار عضو

وبسایتموسییقما1,000,000نفر
با بیش از یک میلیون نفر 

بازدیدکننده در ماه
و یک میلیون هیت )کلیک( روزانه



تعرفه تبلیغات  در
شبکههایاجتمایع



پست COLLABORATE  )یک هفته(

پست COLLABORATE  )دائمی(

پست اینستاگرام )۴۸ساعته(

پست اینستاگرام )دائمی(

پست اینستاگرام )پست آخر دائمی(

پست اینستاگرام )پست آخر ۴۸ساعته(

استوری اینستاگرام

هایالیت استوری )یک هفته(

تدوین استوری

طراحی کاور

۴,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

9,0۰۰,۰۰۰۰ تومان

2,0۰۰,۰۰۰۰ تومان

3,0۰۰,۰۰۰۰ تومان

3,0۰۰,۰۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

۱,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان



پست روبیکا

پست آپارات

پست تلگرام

2,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

۱,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

لبوم در سایت انتشار آ
۱,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان



تعرفه برنهایوبسایت
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A
970 x 200 px

B
970 x 120 px

C1
470 x 130 px

C2
470 x 130 px

D
300 x 260 px

 یک هفته    9,۰۰۰,۰۰۰ یک هفته   ۴,۵۰۰,۰۰۰ یک هفته    ۶,۰۰۰,۰۰۰

 یک ماه   ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ یک ماه  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ یک ماه    2۷,۰۰۰,۰۰۰

]قیمت ها به تومان است.[

صفحات اصلی و داخلیصفحات داخلیصفحه اصلی

 یک هفته    ۴,۵۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی

 یک  ماه    ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

 یک هفته   ۴,۵۰۰,۰۰۰

 یک ماه  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

صفحات داخلی

 یک هفته    9,۰۰۰,۰۰۰

 یک ماه    2۷,۰۰۰,۰۰۰

صفحات اصلی و داخلی

 یک هفته    ۳,۵۰۰,۰۰۰

 یک ماه    2۱,۵۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی

 یک هفته    ۳,۵۰۰,۰۰۰

 یک ماه    2۱,۵۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی

 یک هفته    ۴,۵۰۰,۰۰۰

 یک ماه    ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی



6.000.000

18.000.000
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9.000.000

6.500.000
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12.000.000
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 یک هفته    ۳,۰۰۰,۰۰۰

 یک ماه    9,۰۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی

E
970 x 100 px

 یک هفته    2,۵۰۰,۰۰۰

 یک ماه    ۷,۰۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی

F
460 x 120 px

G
300 x 250 px

H
300 x 360 px

 یک هفته    ۱,۵۰۰,۰۰۰

 یک ماه    ۴,۵۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی

 یک هفته    2,۰۰۰,۰۰۰

 یک ماه    ۶,۰۰۰,۰۰۰

صفحه اصلی و صفحات داخلی



تعرفه پکیجهایتبلیغایت



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J 

K

L

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

25,5۰۰,۰۰۰

1۶,5۰۰,۰۰۰

12,۰۰۰,۰۰۰

1۰,5۰۰,۰۰۰

9,۰۰۰,۰۰۰

7,5۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

4,5۰۰,۰۰۰

4,۰۰۰,۰۰۰

3,5۰۰,۰۰۰

2,5۰۰,۰۰۰

A

B

D

C1

E

C2

F

H

G

پکیج قیمت
(تومان)

پست
تلگرام

پست
اینستاگرام

استوری
اینستاگرام

پست
روبیکا

قطعات
برگزیده

 App سایت و
بنر خبر

 پین

تلگرام

)۲۴ ساعت)

اسالیدر

تماشاخانه
)۷۲ساعت)

اسالیدر

App
)۷۲ساعت)

اسالیدر
اصلی

)۷۲ساعت)

اسپلش
سایت

)۷۲ساعت)

پست
Collaborate

)دائمی)
آپارات





تعرفه رپورتاژآگیه



گفت وگوی متنی )همراه با یک پست تلگرام(
۴,۵۰۰,۰۰۰۰ تومان

گفت وگوی متنی )همراه با یک پست تلگرام+استوری
+پست ۴۸ساعته+طراحی موشن گرافیک برای اینستاگرام(

گفت وگوی تصویری + تیزر

J گفت وگوی تصویری + پکیج

F گفت وگوی تصویری + پکیج

D گفت وگوی تصویری + پکیج

C گفت وگوی تصویری + پکیج

9,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

2۳,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

2۶,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰۰ تومان



ساخت  ویدیوکلیپ 
با باالترین استانداردهای  هنری

همراه با بسته های تبلیغاتی اختصاصی برای انتشار
در شبکه های اجتماعی سایت »موسیقی ما«





ساخت و انتشار پری رول 
در سرویس های اشتراک ویدیو

متناسب با جایگاه نشر و تولید محتوا



  ۰2۱  22۰۰2۸۳2            ۰9۳۵۰۵۶۸۰2۴             info@musicema.com
برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید


