به نام خداوند بخشنده و مهربان

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما در خصوص تبلیغات در فضاهای داخلی هواپیماهای جمهوری اسالمی ایران به اطالع می
رساند شرکت امیرزادگان با توجه به ارتباطات گسترده خود در صنعت هوایی اقدام به جذب تبلیغات در این صنعت می
نماید  .این شرکت به منظور تسهیل در این موضوع وب سایتی را به آدرس  www.adverting.irایجاد نموده است که
شرکت ها و موسسات می توانند برای کسب اطالعات دقیق تر در خصوص فضاهای تبلیغاتی مختلف در بستر صنعت
هوایی و ریلی و همچنین هتل ها به سایت مورد اشاره مراجعه نموده و اطالعات ی کاملتر و دقیقتر دریافت نمایند  .همچنین
این شرکت صفحه ای را در اپلیکیشن اینستاگرام به آدرس  advertising.amirzadeganایجاد نموده تا شرکت ها و
موسسات بتوانند هرچه سریعتر از اخبار مختلف در خصوص تبلیغات در فضاهای داخلی هواپیماها و تغییرات قیمت ها
یا فضاهای تبلیغاتی جدید مطلع گردنند .

معرفی فضاهای تبلیغاتی :
تبلیغات در نرم افزار روزنامه
با توجه به عدم وجود سرگرمیهای الزم در هواپیماهای کشور
و عدم دسترسی مسافرین به اینترنت شرکت امیرزادگان
اپلیکیشنی را طراحی نموده است که مسافرین می توانند در
هنگام پرواز به روزنامه های روز کشور دسترسی داشته و
آن را مطالعه کنند شرکت ها با تبلیغ در این نرم افزار در
تمامی پروازهای کشور می توانند تبلیغات خود را به نمایش
گذارند  .تبلیغات بصورت تصویر با قابلیت لینک گذاری بوده
و در ابتدای نمایش روزنامه ها و بصورت  pop upنمایش
داده میشود و مسافرین نمی توانند تا  10ثانیه آن تبلیغات
را ببندند .برای دریافت تعرفه قیمت لطفا با شرکت
امیرزادگان تماس حاصل فرمایید

تبلیغات بر روی هدرست
یکی از پربازدید ترین مکانهای تبلیغاتی هدرست های
داخل پرواز می باشد  .هدرست ها دستمالهایی در ابعاد
 25× 40سانتیمتر است که از مواد پلی پروپیلن (اسپان
باند)  40گرمی نهیه می گردد  .این دستمالها بر روی
صندلی هواپیماها قرار گرفته و در طول پرواز پیش روی
مسافرین قرار می گیرد .

تبلیغات بر روی مانیتورها
یکی از قدرتمندترین و تاثیر گذارترین شیوه های تبلیغاتی
 ،تبلیغات تصویری می باشد  .تبلیغات بر روی مانیتورها و
صفحات نمایشی داخل پروازها یک فضای قدرتمند رسانه ای
را در لوکسترین فضای تبلیغاتی در اختیار شرکت های بزرگ
قرار می دهد  .شرکت ها می توانند فیلم های تبلیغاتی خود
را در داخل شبکه های تصویری شرکت های هواپیمایی
نمایش دهند .

تبلیغات در مجله
از گذشته های دور شرکت ها سعی می کردند از طریق
تبلیغات در مجالت داخل پرواز محصوالت خود را به مردم
سایر مناطق و کشورها معرفی نمایند  .شرکت های می
توانند تبلیغات خود را در قسمت های مختلف مجله های
شرکت های هواپیمایی درج و یا تبلیغات خود را بصورت
کاتالوگ های تمام رنگی در داخل پروازهای شرکت های
هواپیمایی قراردهند.

تبلیغات بر روی ساک دستی
یکی از بهینه ترین فضاهای تبلیغاتی که برای اولین بار
بعنوان فضای تبلیغاتی در داخل هواپیماهای مسافربری مورد
استفاده قرار گرفته است و توسط شرکت امیرزادگان طراحی
شده است  .این ساک دستی از دو کیف دستی ساخته شده
است که یکی از کیفها کوچکتر از کیف دیگر است و در جیب
کیف بزرگتر قرار خواهد گرفت .کیف کوچک برای کتاب –
مقاله – روزنامه و کیف بزرگ برای لباس مسافر استفاده می
شود.

تبلیغات بر روی لیوان کاغذی
یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای مختلف
باالخص شرکت های صنایع غذایی تبلیغات بر روی لیوان
های کاغذی داخل پروازها می باشد که تمام وقت روبروی
مسافرین قرار خواهد داشت  .حجم لیوان های کاغذی 200
سی سی می باشد.

تبلیغات در وب سایت شرکتها ی هواپیمایی
یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتهای فعال در
صنعت گرشگری  ،اخذ ویزا و هتلها می باشد.تبلیغ در قسمت
فروش شرکت های هواپیمایی بهترین مکان تبلیغاتی برای
این چنین شرکت هایی می باشد زیرا افراد زمانی به این
قسمت مراجعه می نمایند که قصد سفر داشته و خوب
مسافرت با هواپیما در تمام کشورهای دنیا برای افرادی
است که درآمد ایشان از متوسط جامعه باالتر است پس این

افراد می توانند بهترین گزینه انجام سفر و اخذ ویزا باشند.

تبلیغات بر روی کارت های پرواز
یکی از بهترین مکانهای تبلیغات برای شرکتها تبلیغات بر
روی کارتهای پرواز است حتما می پرسید چرا ،یکی از
مهمترین ویژگی این کارتهای پرواز اهمیت نگهداری آن تا
قبل از سوار شدن در پرواز است و دیگری زمان بسیار زیاد
مسافران در قبل از پرواز و باعث می گردد تمامی مطالب
مندرج در آن را کامل و با دقت مطالعه نمایند و این فرصتی
است طالیی برای معرفی خدمات و محصوالت شرکتها.

بروشورهای اختصاصی داخل پرواز
یکی از اختصاصی ترین روشهای تبلیغاتی ارائه
بروشورهای تبلیغاتی شرکت ها ی تولیدی و خدماتی به
مسافرین در داخل هواپیما می باشد  .تبلیغات در یک
مجله منحصر به فرد این امکان را ایجاد می کند که
مسافرین تنها و تنها تبلیغات آن شرکت را مشاهده
نموده و تبلیغاتشان به مانند مجله در میان سایر تبلیغات
نباشد.

تبلیغات بر روی کاور شیشه
صندلی کنار پنجره هواپیما یکی از صندلی های پرطرفدار
است .خیلی از مسافران دوست دارند کنار پنجره بنشینند
بر روی تمام پنجره ها یک کاور وجود دارد که مسافرین
معموال در هنگام پرواز و پس از تیک آف برای جلوگیری از
تابش نور شدید به صورتشان آن را پایین می کشند و این
یکی از فضاهای بکر و دیده نشده برای تبلیغات است زیرا
در طول سفر پیش چشم مسافر می باشد.

تبلیغات بر روی میز پذیرایی
تبلیغات میز پذیرایی بصورت استیکر و در پشت میز
قرار می گیرد  .میز پذیرایی بصورت لوالیی بوده و
پشت آن بصورت دائم در جلوی مسافر قراردارد و
مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات می باشد.

تبلیغات بر روی باند رول النچ باکس
باند رول النچ باکس باندی است که به دور سرویس غذایی
ارائه شده به هر مسافر قرار می گیرد و این باندرول به
دور تمام بسته های غذایی قرار دارد  .با توجه به اینکه
بسته های غذایی در هنگام پرواز در اختیار مسافرین قرار
می گیرد و تا ده دقیقه قبل از نشستن هواپیما در اختیار
ایشان است مکان بسیار مناسبی برای تبلیغات می باشد
زیرا در تمام طول پرواز در دید مسافرین قرار دارد .

تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها
بی شک لوکس ترین و باشکوه ترین تبلیغات در صنعت
هوایی تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماهای مسافربری
می باشد .تبلیغات بر روی بدنه خارجی هواپیماها تنها توسط
شرکت های بزرگ و برندهای مطرح دنیا صورت می پذیرد .
این نوع تبلیغات نشاندهنده اقتدار و قدرت شرکت ها در
زمینه ی فعالیت خود می باشد .

شرکت هایی ک ه امیرزادگان برای آنان تبلیغات اخذ می نماید :
ایران ایر  -ساها  -قشم – کاسپین – تابان – ماهان – سپهران – زاگرس – وارش

فضای تبلیغاتی

محل درج آگهی

قیمت ( تومان)

بروشور تبلیغاتی

قرار گیری در محل صندلی مسافر

قابل مذاکره

هدرست

روی صندلی مسافر 25×14

هر عدد 1500

کارت پرواز

پشت کارت پرواز 20×8

قابل مذاکره

پاکت اضطراری

درج لوگو با طرح آگهی دهنده

هر عدد2500

لیوان کاغذی

درج لوگو با طرح آگهی دهنده

قابل مذاکره

پتوی پرواز

درج لوگو با طرح آگهی دهنده

قابل مذامره

اتوبوس کوباکس

 50دستگیره ایستایی

 10.000.000هر اتوبوس یک هفته

فضای تبلیغاتی

مجله داخل پرواز

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

صفحات داخلی

12.000.000

صفحات ما قبل فهرست فارسی

15.000.000

صفحات ما قبل فهرست انگلیسی

13.000.000

صفحه ماقبل شناسنامه فارسی

20.000.000

صفحه ماقبل شناسنامه انگلیسی

15.000.000

صفحه دوم (جلد )

30.000.000

روبروی دوم جلد ( صفحه سوم)

25.000.000

داخل پشت جلد

25.000.000

صفحه روبروی ما قبل از آخر

20.000.000

پشت جلد

60.000.000

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
تهران – کیش – اصفهان – مشهد – تبریز – شیراز – اهواز – بوشهر – قشم – بندرعباس – کرمان – یزد –
کرمانشاه – رشت  -بیرجند – بجنورد – ایالم – آبادان –چابهار
مسیرهای بین المللی :
لندن – پاریس – بمبئی – فرانکفورت – هامبورگ – وین -میالن  -استانبول – کلن – دبی – دوحه – بیروت –
کراچی

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

فضای تبلیغاتی

پشت جلد

120.000.000

جلد دوم

80.000.000

جلد سوم

80.000.000

روبروی جلد دوم

80.000.000

روبروی جلد سوم

70.000.000

داخلی طالیی قبل از فهرست فارسی

33.000.000

داخلی ممتاز قبل از فهرست فارسی

30.000.000

داخلی ممتاز قبل از فهرست اینگلیسی

28000.000

داخلی

22.000.000

مجله داخل پرواز

شرح

مدت قرار داد

30ثانیه ( تومان)

توضیحات

پخش تیزر

یک ماه

100.000.000

یکبار پخش در هر پرواز

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
تهران – کیش – اصفهان – مشهد – تبریز – شیراز – اهواز – بوشهر – بندر عباس – کرمان – یزد – کرمانشاه –
رشت  -بیرجند – بجنورد  -ایالم – آبادان – چابهار – اردبیل  -سیرجان – بم – گچساران – یاسوج – سرخس
– زاهدان – زابل – خرم آباد – جیرفت – ایرانشهر – شهرکرد
مسیرهای بین المللی :
استانبول – دبی – گوانجو – بانکوک – سلیمانیه – مسکو – بغداد – اربیل  -دهلی نو – کواالالمپور – الهور -
آنکارا

فضای تبلیغاتی

مجله داخل پرواز

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

صفحات داخلی

6.000.000

صفحات ما قبل فهرست

10.000.000

ده صفحه آخر

7.000.000

صفحه دوم (جلد )

15.000.000

روبروی دوم جلد ( صفحه سوم)

15.000.000

ما قبل آخر

15.000.000

صفحه روبروی ما قبل از آخر

15.000.000

پشت جلد

50.000.000

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
اهواز – اصفهان – خارک – سیری – مشهد – الوان – شیراز – گرگان – بندر عباس – ماهشهر – ساری – آبادان
مسیرهای بین المللی :
مسقط –نجف – کویته

شرح

مدت قرار داد

30ثانیه ( تومان)

در زمان پخش برنامه ( تومان)

پخش تیزر

یک ماه

40.000.000

-----------

حک آرم (گوشه صفحه)

یک ماه

----------

40.000.000

تقدیم برنامه

یک ماه

30.000.000

------------

فضای تبلیغاتی

قیمت (تومان)

توضیحات

بدنه هواپیما

توافقی

چهار مترمربع – در زمانهای  6ماهه و  1ساله

هدرست

350

لیوان کاغذی

250

باندرول النچ باکس

15.000.000

گیفت کودکان

توافقی

حداقل تیراژ  2.000عدد

کارت پرواز

توافقی

تیراژ  170.000عدد ( یکماه)

استیکر میز پذیرایی جلو مسافر

20.000.000

هزینه فوق هزینه قرارگیری بوده و هزینه چاپ و تولید
برعهده درخواست کننده می باشد  .تعداد  1000صندلی

استیکر درب هترک

30.000.000

مجله اختصاصی (بروشور)

3.000

ساک دستی

توافقی

مانیتور کانتر

توافقی

پتو و رو بالشی

10.000.000

 1000عدد رو بالشی –  2000پتو

کاور شیشه

20.000.000

هزینه فوق هزینه قرارگیری بر روی  620عدد کاور شیشه
بوده و هزینه چاپ و تولید برعهده درخواست کننده می

هزینه فوق هزینه قرارگیری یک هدرست بوده و هزینه
چاپ و تولید طبق قیمت روز به قیمت فوق اضافه میگررد .
حداقل تیراژ  170.000واحد (یکماه)
حداقل تیراژ  170.000عدد  .هزینه چاپ و تولید برعهده
سفارش دهنده می باشد (یکماه)
هزینه فوق هزینه قرارگیری بوده و هزینه چاپ و تولید
طبق قیمت روز استعالم و به قیمت فوق اضافه میگررد .
هزینه قرارگیری برای 170.000واحد.

(ماهانه)
هزینه فوق هزینه قرارگیری بوده و هزینه چاپ و تولید
برعهده درخواست کننده می باشد .تعداد هترک  276عدد
و ماندگاری تبلیغ یکماه است
حداقل تیراژ  1000واحد – قیمت فوق هزینه ی
قرارگیری یک عدد مجله بوده و تهیه و تولید بر عهده
درخواست کننده می باشد  60( .روز)
حداقل  500واحد – توضیحات در وب سایت
www.adverting.ir
قرار گیری تبلیغات در مانیتور باالی کانتر به مدتی که کارت
پرواز ارائه می گردد .

باشد .و ماندگاری تبلیغ یکماه است

فضای تبلیغاتی

مجله داخل پرواز

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

صفحات داخلی

8.000.000

صفحات ما قبل فهرست

15.000.000

ده صفحه آخر

10.000.000

صفحه دوم (جلد )

20.000.000

روبروی دوم جلد ( صفحه سوم)

20.000.000

ما قبل آخر

12.000.000

صفحه روبروی ما قبل از آخر

12.000.000

پشت جلد

40.000.000

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
یزد – زاهدان – رشت – شیراز – قشم – کرمان – کرمانشاهان – کیش – گرگان – الر – مشهد – آبادان
– بندرعباس – بندر چابهار – ارومیه – بوشهر – بیرجند – اصفهان – تبریز – تهران – اهواز – خوی – زابل –
ماهشهر – سنندج – جاسک – سهند – بهرگان – عسلویه – المرد – سیری – الوان – خارک – کرج – همدان
مسیرهای بین المللی :
مسقط – صحار – بغداد – نجف – بلگراد – هامبورگ – بروکسل – دبی – مسکو – سوچی – سنپترزبورگ –
استانبول – ازمیر – قونیه – باکو – باتومی – استانبول – بروکس ل

فضای تبلیغاتی

قیمت (تومان)

توضیحات

هدرست

250

هزینه فوق هزینه قرارگیری یک هدرست بوده و هزینه
چاپ و تولید طبق قیمت روز به قیمت فوق اضافه میگررد .
حداقل تیراژ  90.000واحد

لیوان کاغذی

250

حداقل تیراژ  90.000واحد .هزینه چاپ و تولید برعهده
سفارش دهنده می باشد ( یکماه)

کارت پرواز

4000

حداقل تیراژ  5000واحد

پاکت اضطراری

1500

حداقل تیراژ  5000واحد

مجله اختصاصی (بروشور)

2800

حداقل تیراژ  5000واحد

ساک دستی

توافقی

پتو

10000

فضای تبلیغاتی

مجله داخل پرواز

حداقل  500واحد – توضیحات در وب سایت
www.adverting.ir
درج لوگو با طرح آگهی دهنده – تعداد توافقی

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

صفحات داخلی

8.000.000

صفحات ما قبل فهرست

14.000.000

ده صفحه آخر

13.000.000

صفحه دوم (جلد )

20.000.000

روبروی دوم جلد ( صفحه سوم)

18.000.000

ما قبل آخر

20.000.000

صفحه روبروی ما قبل از آخر

18.000.000

پشت جلد

25.000.000

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
یزد – شیراز – کرمانشاهان – کیش – مشهد – آبادان – بندرعباس – بوشهر – اصفهان – تبریز – تهران – اهواز
– چابهار – عسلویه – زاهدان – دزفول – قشم
مسیرهای بین المللی :
وان ترکیه

فضای تبلیغاتی

قیمت (تومان)

توضیحات

لیوان کاغذی

200

حداقل تیراژ 180.000واحد .هزینه چاپ و تولید برعهده
سفارش دهنده می باشد ( یکماه)

باندرول النچ باکس

12.000.000

هزینه فوق هزینه قرارگیری بوده و هزینه چاپ و تولید
طبق قیمت روز استعالم و به قیمت فوق اضافه میگررد .
هزینه قرارگیری برای 170.000واحد.

کارت پرواز

1.350

تیراژ  170.000عدد ( یکماه)

استیکر میز پذیرایی جلو مسافر

16.000.000

مجله اختصاصی (بروشور)

1.800

کاور شیشه

16.000.000

هزینه فوق هزینه قرارگیری بوده و هزینه چاپ و تولید
برعهده درخواست کننده می باشد  .تعداد  1000صندلی
(ماهانه)
حداقل تیراژ  1000واحد – قیمت فوق هزینه ی
قرارگیری یک عدد مجله بوده و تهیه و تولید بر عهده
درخواست کننده می باشد  60( .روز)

فضای تبلیغاتی

مجله داخل پرواز

هزینه چاپ و تولید بر عهده مشتری 620عدد (یکماه)

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

صفحات داخلی

9.000.000

صفحات ما قبل فهرست

13.500.000

ده صفحه آخر

11.000.000

صفحه دوم (جلد )

18.000.000

روبروی دوم جلد ( صفحه سوم)

18.000.000

ما قبل آخر

18.000.000

صفحه روبروی ما قبل از آخر

18.000.000

پشت جلد

40.000.000

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
کیش – مشهد – الر  -آبادان – اردبیل  -بوشهر – اصفهان – تهران – اهواز – خرم اباد  -نوشهر  -مراغه -
شیراز  -تبریز  -یزد  -ماکو  -کاشان – زاهدان
مسیرهای بین المللی :
استانبول  -الهور  -باتومی  -تفلیس  -کراچی  -بغداد  -نجف  -سن پترزبورگ  -آستاراخان  -ایروان

فضای تبلیغاتی

مجله داخل پرواز

محل قرارگیری

قیمت (تومان)

صفحه دوم ( جلد )

100.000.000

روبروی دوم جلد ( صفحه سوم)

100.000.000

ما قبل آخر

80.000.000

صفحه روبروی ما قبل از آخر

80.000.000

دو صفحه روبرو هم پس از مطالب
هواپیمایی سپهران

60.000.000

دو صفحه رو به رو هم پس از صفحه
مشخصات مجله

50.000.000

مسیرهای پروازی :
مسیرهای داخلی :
تهران – کیش – اصفهان – مشهد – تبریز – شیراز – اهواز – بوشهر – بندر عباس – کرمان – یزد – کرمانشاه –
رشت  -بیرجند – بجنورد  -ایالم – آبادان – چابهار – اردبیل  -سیرجان – بم – گچساران – یاسوج – سرخس
– زاهدان –ساری – رشت – ماهشهر  -عسلویه – قشم  -رفسنجان
مسیرهای بین المللی :
نجف – آالنیا – دنیزلی – ازمیر – دوشنبه – اسپارتا

فضای تبلیغاتی

قیمت ( تومان )

توضیحات

کارت پرواز

1.350

حداقل سفارش  180.000واحد

فضای تبلیغاتی

قیمت ( تومان )

توضیحات

کارت پرواز

1.350

حداقل سفارش  180.000واحد

