
 

 

 صفحه اصلی سایت تاکس تک سایت بنر تبلیغات های تعرفه

 )تومان( ماهانه تعرفه ابعاد فرمت کد

A1 
JPG 

Gif Animation 
620 x 110 1,200,000 

A2 
JPG 

Gif Animation 
950 x 120 1,300,000 

A3 
JPG 

Gif Animation 
620x110 800,000 

A4 
JPG 

Gif Animation 
950 x 120 700,000 

B1 
JPG 

Gif Animation 
300 x 80 250,000 

B2 
JPG 

Gif Animation 
300 x 160 500,000 

B3 
JPG 

Gif Animation 
300 x 240 750,000 

 

 صفحه های داخلی تاکس تک سایت بنر تبلیغات های تعرفه

 )تومان( ماهانه تعرفه ابعاد فرمت کد

AI3 
JPG 

Gif Animation 
620x110 640,000 

AI4 
JPG 

Gif Animation 
950 x 120 560,000 

BI1 
JPG 

Gif Animation 
300 x 80 200,000 

BI2 
JPG 

Gif Animation 
300 x 160 400,000 

BI3 
JPG 

Gif Animation 
300 x 240 600,000 

 

 تیزر و زیرنویس در ویدئو های تولیدی تک تاکس

 زمان فرمت کد
 هر عنوان تعرفه

 )تومان(

VT1 MP4 HD 
 ثانیه   15تیزر 

 ابتدای هر ویدئو
70,000 

VT2 MP4 HD 
 ثانیه  15تیزر 

 میانه هر ویدئو
50,000 

VT3 MP4 HD 
 ثانیه 15تیزر 

 انتهای هر ویدئو
30,000 

VT4 MP4 HD 
 استیشن تقدیمآرم 

 ابتدای هر ویدئو
50,000 

SUB1 Marquee Text 
 مدتدر تمام 

 پخش هر ویدئو
70,000 



 

 

 تعرفه های تولید محتوای سفارشی تک تاکس

 )تومان( تعرفه زمان فرمت کد

VS1 MP4 HD 
 ویدئو کوتاه یکتولید 

 دقیقه 2حد اکثر تا 
400,000 

VS2 MP4 HD 

 ویدئو کوتاه یکتولید 
 دقیقه 2حد اکثر 

برای پیش سفارش 
 عنوان 50

200,000 

V1 MP4 HD 
ویدئو  یکتولید 

 سفارشی
 دقیقه 8دقیقه تا  5

500,000 

V2 MP4 HD 
ویدئو  یکتولید 

 بررسی محصول
 دقیقه 8حد الکثر 

600,000 

 

 پیشنهاد ویژه اسپانسری کانال های تک تاکس

 )تومان( ماهیانه تعرفه خدمات کد

SPE 

 محصول، معرفی ویدئو ی عنوان 4تولید 
 خبری رپرتاژ یا اپلیکیشن خدمت،

3,000,000 

 اختصاصی مصاحبه عنوان 1تولید 

 تقدیم استیشن آرم عدد 10انتشار 
ویدئو در  10یا تیزر تبلیغاتی بر روی  ویدئو

 یک کانال

 کانال اصلی صفحه در A3 بنر انتشار
 ماه یک مدت به مربوطه

 

 کیلوبایت است. 50های تبلیغاتی در سایت حداکثر * حجم بنر 

VT1, VT2, VT3, VT4 : خبری های گزارش و ها ویدیو روی بر رسانی اطالع یا تبلیغاتی تیزر پخش 

 (آپارات تیزرهای ویدیو نمونهشدن. )  SKIP قابلیت با ثانیه 15 زمان حداکثر با )ابتدا، میانه و انتها(

SUB1: یک پخش زمان تمام در تبلیغاتی شعار شامل تبلیغاتی زیرنویس  

VS1, VS2 :شبکه در نشر و اپ بازارهای در انتشار مناسب که اپلیکیشن معرفی کوتاه ویدئو ساخت 

 بازه در آن کاربری رابط و نصب نحوه ، آن کارکرد ، اپلیکیشن نوع به ویدیو این )در. باشد اجتماعی های

 مناسب که شرکت یا و خدمات محصول، معرفی کوتاه ویدئو ساخت. ( پردازیم می ای دقیقه دو زمانی

 . باشد اجتماعی های شبکه در نشر و رسمی های سایت در انتشار

V1: دقیقه 8 تا 5 مدت به شرکت مدیران با سفارشی مصاحبه ویدیو تولید   

V2: دقیقه 8 مدت به محصول بررسی ویدیو تولید    



 

 

 


