ﭘﮑﯿﺞ ﻃﻼﯾﯽ

ﭘﮑﯿﺞ ﻧﻘﺮه ای

ﭘﮑﯿﺞ ﺑﺮﻧﺰی

ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ و م ﴰﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ در
 10ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺻ ) اﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﴰﺎ و
ﻣﺸﺎوره ﺗﯿﻢ زﯾﻨﻮم ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(

ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ و م ﴰﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ در
 7ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺻ ) اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﴰﺎ و ﻣﺸﺎوره
ﺗﯿﻢ زﯾﻨﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(

ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪ و م ﴰﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺻﻔﺤﻪ اول ﮔﻮﮔﻞ در
 3ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی اﺻ ) اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﴰﺎ و ﻣﺸﺎوره
ﺗﯿﻢ زﯾﻨﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(

ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﴰﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ 3
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺰﺷ
ﻣﺠﻤﻮع زدﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻻی  10ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ) دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﲤﺎ اﯾﻦ
زدﯾﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮده اﻧﺪ و زدﯾﺪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺗﺨﺼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(

ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﴰﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ 1
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺰﺷ
ﻣﺠﻤﻮع زدﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻻی  5ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ) دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﲤﺎ اﯾﻦ
زدﯾﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮده اﻧﺪ و زدﯾﺪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺗﺨﺼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﻌﺮ ﴰﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﻌﺮ ﴰﺎ

ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺷﺨ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ
)ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن م ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ،وﯾﺪﺋﻮ،ﺻﻮت و
ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ(

ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺷﺨ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ
)ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن م ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ،وﯾﺪﺋﻮ،ﺻﻮت و
ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ(

آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺷﱰاک ﮔﺬاری
وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ از ﴰﺎ در
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آ رات و…

آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺷﱰاک ﮔﺬاری
وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ از ﴰﺎ در
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آ رات و…

ارزش ﻣﺎدی ﭘﮑﯿﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ  :ده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ارزش ﻣﺎدی ﭘﮑﯿﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ  :ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺸﳯﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﮑﯿﺞ :
ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺸﳯﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﮑﯿﺞ :
ﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﺛﺒﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﴰﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ 5
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﺰﺷ
ﻣﺠﻤﻮع زدﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻻی  20ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ ) دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﲤﺎ اﯾﻦ
زدﯾﺪﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮده اﻧﺪ و زدﯾﺪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﺗﺨﺼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ(
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮای ﻣﻌﺮ ﴰﺎ
ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﺷﺨ ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ
)ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن م ﭘﺰﺷﮏ در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻟﻪ،وﯾﺪﺋﻮ،ﺻﻮت و
ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ(
آﻣﺎده ﺳﺎزی و اﺷﱰاک ﮔﺬاری وﯾﺪﺋﻮ
ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ از ﴰﺎ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آ رات و…

ارزش ﻣﺎدی ﭘﮑﯿﺞ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ  :ﻧﺰده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺸﳯﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ
ﭘﮑﯿﺞ :
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ
و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

