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دربارهپیکجهایاینستاگرامی

✓ پکیج های تبلیغاتی از قانون مشخصی پیروی نمیکند و دقیقا همانند یک کامپیوتر میباشد که با نصب ویندوز و انواع نرم افزار میتوان
استفاده های مختلف نمود  ،پکیج ها نیز با آیتم های کاربردی  ،ویژه و خاص و هزینه مقروم به صرفه به تفکیک موضوعی و امکانات مورد
نیاز و منحصر به فرد خود برای مشاغل مختلف طراحی نموده تا بهترین کارایی و هزینه را برای کابران داشته باشد.
✓ پکیج ها منحصر گروه های شغلی خاصی نمی باشند و برای هر نوع کسب و کار مناسب هستند برای تولیدی ها  ،فروشگاه های اینترنتی ،
رستوران و فست فود  ،کافه و کافی شاپ ها  ،مجتمع های اموزشی  ،مدارس  ،کار های خدماتی و ...
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| بخش  :پکیج های اینستاگرامی
| شماره 2 :

پکیجهایاینستاگرامی
پکیج  :برنزی
توضیحات
مناسب برای انواع کسب و کار های کوچک و
متوسط با بودجه مناسب

تولید محتوا ( پست و استوری اینستاگرامی)

✓ پست
• عکس ( 10عدد عکس)
• یک عدد ویدیو تبلیغاتی یک دقیقه ای
✓ استوری
• عکس ( 10فریم عکس)
•  1عدد ویدیو

زمان تحویل اجرا  30 :روز کاری
قرارداد به صورت یک ماهه

قیمت  4 :میلیون تومان
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تبلیغات پیامکی (ارسال پیامک انبوه منطقه ای)

✓

 1000پیامک در مدت  4هفته

تبلیغات و کمپین اینستاگرامی
✓ ️🔸جذب  1تا  2کا فالور

واقعی

گروهتبلیغاتیدایـان

✓ مدیریت و ادمینی پیج اینستاگرام
جزییات
انالیز اولیه پیج (تخصصی)
مشاوره تخصصی
سطح مهارت ادمین
پشتیبانی تلفنی
تعداد انتشار پست (ماهانه)
تعداد انتشار استوری (ماهانه)
میزان جذب فالور
امنیت پیج
پاسخگویی به دایرکت
پاسخگویی به کامنت
استفاده از نرم افزار مدیریتی
استفاده از ربات هوشمند
آماده سازی (قالب بندی) پست
آماده سازی (قالب بندی) استوری
آماده سازی (قالب بندی) هایالیت

سطح برنز
✓

متوسط
در ساعات کاری
حداکثر  8عدد
حداکثر  16عدد
پایین





✓



طراحی پست یا استوری های مناسبتی



برگزاری مسابقه و چالش اینستاگرامی
ارتباط و تعامل اینستاگرامی
ارائه گزارش ماهانه
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| بخش  :پکیج های اینستاگرامی
| شماره 3 :

پکیجهایاینستاگرامی
پکیج  :نقره ای
توضیحات
مناسب برای انواع کسب و کار های متوسط و
شخصی با بودجه متوسط و رو به باال

تولید محتوا ( پست و استوری اینستاگرامی)

✓ پست
• عکس ( 12عدد عکس)
•  2عدد ویدیو تبلیغاتی یک دقیقه ای
✓ استوری
• عکس ( 12فریم عکس)
•  2عدد ویدیو
✓ محتوا تبلیغاتی (جهت تبلیغات اینستاگرامی)
• یک بنر تبلیغاتی (عکس)
• یک عدد ویدیو تبلیغاتی ( 15ثانیه ای)

زمان تحویل اجرا  30 :روز کاری
قرارداد به صورت یک ماهه

قیمت  8 :میلیون تومان
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تبلیغات پیامکی (ارسال پیامک انبوه منطقه ای)

✓

 4000پیامک در مدت  4هفته

تبلیغات و کمپین اینستاگرامی
✓ ️🔸جذب  3تا  4کا فالور

واقعی

گروهتبلیغاتیدایـان

✓ مدیریت و ادمینی پیج اینستاگرام
جزییات
انالیز اولیه پیج (تخصصی)
مشاوره تخصصی
سطح مهارت ادمین
پشتیبانی تلفنی
تعداد انتشار پست (ماهانه)
تعداد انتشار استوری (ماهانه)
میزان جذب فالور
امنیت پیج
پاسخگویی به دایرکت
پاسخگویی به کامنت
استفاده از نرم افزار مدیریتی
استفاده از ربات هوشمند
آماده سازی (قالب بندی) پست
آماده سازی (قالب بندی) استوری
آماده سازی (قالب بندی) هایالیت

نقره ای
✓

حرفه ای
 12ساعته
حداکثر  16عدد
حداکثر  30عدد
معمولی

به سفارش کارفرما
به سفارش کارفرما
✓

✓
✓


طراحی پست یا استوری های مناسبتی

✓

برگزاری مسابقه و چالش اینستاگرامی
ارتباط و تعامل اینستاگرامی
ارائه گزارش ماهانه


✓
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| بخش  :پکیج های اینستاگرامی
| شماره 4 :

پکیجهایاینستاگرامی
پکیج  :طالیی
توضیحات
مناسب برای انواع کسب و کار های بزرگ با
بودجه باال

تولید محتوا ( پست و استوری اینستاگرامی)

✓ پست
• عکس ( 20عدد عکس)
•  3عدد ویدیو تبلیغاتی یک دقیقه ای
✓ استوری
• عکس ( 20فریم عکس)
•  5عدد ویدیو
✓ محتوا تبلیغاتی (جهت تبلیغات اینستاگرامی)
•
•

زمان تحویل اجرا  30 :روز کاری
قرارداد به صورت یک ماهه

قیمت  12 :میلیون تومان
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یک بنر تبلیغاتی (عکس /پست و استوری)
دو عدد ویدیو تبلیغاتی ( 15ثانیه ای)

تبلیغات پیامکی (ارسال پیامک انبوه منطقه ای)

✓

 8000پیامک در مدت  4هفته

تبلیغات و کمپین اینستاگرامی
✓ ️🔸جذب  10تا  13کا فالور

واقعی

گروهتبلیغاتیدایـان

✓ مدیریت و ادمینی پیج اینستاگرام
جزییات
انالیز اولیه پیج (تخصصی)
مشاوره تخصصی
سطح مهارت ادمین
پشتیبانی تلفنی
تعداد انتشار پست (ماهانه)
تعداد انتشار استوری (ماهانه)
میزان جذب فالور
امنیت پیج
پاسخگویی به دایرکت
پاسخگویی به کامنت
استفاده از نرم افزار مدیریتی
استفاده از ربات هوشمند
آماده سازی (قالب بندی) پست
آماده سازی (قالب بندی) استوری
آماده سازی (قالب بندی) هایالیت

طالیی
✓
✓
حرفه ای
 24ساعته
حداکثر  25عدد
حداکثر  50عدد
باال
✓
به سفارش کارفرما
به سفارش کارفرما
✓
✓
✓
✓
✓

طراحی پست یا استوری های مناسبتی

✓

برگزاری مسابقه و چالش اینستاگرامی
ارتباط و تعامل اینستاگرامی
ارائه گزارش ماهانه

✓
✓
✓
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| بخش  :پکیج های اینستاگرامی
| شماره 1 :

پکیجهایاینستاگرامی

پکیج
VIP

امکان طراحی پکیج به صورت اختصاصی نیز فراهم میباشد
پکیج  / VIPاختصاصی و سفارشی  ،دقیقاً مطابق با نیاز و سفارش و با امکانات درخواستی طراحی می شود
در صورتی که تمایل دارید خدمات ارائه شونده به شما دقیقاً مطابق با نقشه و نیاز شما طراحی شود و خدمات
اختصاصی  ،مد نظرتان دارید که بستههای پیشنهادی ما برای شما مناسب نیستند ،ما پکیج  / VIPاختصاصی را
به شما پیشنهاد میکنیم.
✅ مشاوره و ارائه برنامه پیشنهادی
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گروهتبلیغاتیدایـان
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نکاتمهمدربارهتبلیغاتوکمپینها
🚫توضیحات مهم حتما مطالعه شود
تبلیغات اینستاگرامی

✅ ابتدا یک لیست از پیج های طرف قرارداد با ادمین های مجموعه با سطوح و موضوعات مختلف
به شما داده می شود و شما از بین آنها بر اساس پکیج اتتخاب شده خود تعدادی پیج را انتخاب
نموده که تبلیغ شما بر روی آنها گذاشته می شود
📝هر تبلیغات به صورت پست موقت و استوری (24ساعته) در پیج های انتخابی کارفرما از لیست
پیج های تبلیغ دهنده گذاشته می شود (هر پست  24ساعت در پیج میماند و  15یا 30دقیقه پست
اول میباشد)
📝 اسکرین شات از گزارش گرفته نمیشود

کمپین های اینستاگرامی

✅ کمپین ها تبلیغاتی اسپانسری و اینفلوئنسری می باشد
✅ کمپین ها به صورت جذب فالور می باشد و بر اساس تعداد فالور اضافه شده به شما محاسبه
خواهد شد
📝 تعداد فالور ها به صورت تضمینی می باشد  /در صورت نرسیدن به حد مورد نظر  ،پیج شما در
کمپین بعدی به صورت رایگان تمدید میگردد

❌پیج در انحصار تبلیغ خاص نیست و حتما تبلیغ مشابه انجام میشود
⛔در انتخاب پکیج و تعرفه مورد نظر دقت بفرمایید برگشت هزینه تبلیغات نداریم
⛔میزان بازدهی و گرفتن فالوور بستگی به موضوع شما ،شرایط روز و میزان جذابیت پیج شما دارد .و ما هیچ گونه مسئولیت و گارانتی در مقابل جذب فالور و مشتری نداریم ❌
🚫 از گذاشتن تبلیغ های غیر اخالقی ،عکسهای نامناسب مسابقه های فیک  ،فال ،دعا ،التاری ،گانودرما ،و تبلیغ پیج های غیر کاری، ،شخصی و موارد مشابه معذوریم🚫

تبلیغات پیامکی
✅ پیامک ها به صورت انبوه و منطقه ای ارسال می شوند کامال رندوم می باشد و به صورت انحصاری نیست.
⛔پیامک ها به صورت تبلیغاتی ارسال خواهد شد  /برای کسانی که پیامک های تبلیغاتی خود را بسته اند ارسال نمی شود.
⛔در گزارش شماره های دریافت کننده به صورت کامل نمایش داده نمی شوند
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گروهتبلیغاتیدایـان
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امکاناتوخدماتکاربردی
• مواردی زیر شامل پکیج نمی باشد و در صورت تمایل میتوان با پرداخت هزینه جداگانه آن امکان را هم اضافه نمود
✓ طراحی قالب گرافیکی پست و استوری
✓ ساخت لوگو موشن و لوگو اینترو
✓ ثبت لوکیشن شما
✓ ثبت لوکیشن در GoogleMap
✓ ثبتلوکیشن در Waze
✓ ثبت لوکیشن در اینستاگرام
✓ طراحی سایت
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گروهتبلیغاتیدایـان

www.Dayanteam.ir
www.Dayantabligh.com

خدماتاینستاگرامیگروهدایان
دانلود کاتالوگ

برای دانلود کاتالوگ روی کاتالوگ نظر کلیک کنید
دانلود کاتالوگ دوره آموزشی  0تا  100اینستاگرام

دانلود کاتالوگ ادمینی اینستاگرام

دانلود کاتالوگ نمونه پروپوزال اینستاگرامی

وب سایت تخصصی اینستاگرام گروه تبلیغاتی دایان
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گروهتبلیغاتیدایـان
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📸 عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
🎥 ساخت تیزر تبلیغاتی و صنعتی
🖥 طراحی انواع سایت و سامانه
️✂ انواع خدمات و طراحی گرافیکی

💬مشاوره و برنامه ریزی
📢 تبلیغات و بازاریابی
🎓 برگزاری دوره های آموزشی
📌 برگزاری ایونت  ،همایش  ،سمینار

️⚠ برای اطالعات بیشتر از خدمات و دانلود کاتالوگ ها اینجا کلیک کنید
w w w. D a y a n t e a m . i r
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