
 پکیج   طالیی 
 
 

 حضور   برند   و   �م   مشا   و   حفظ   ماهانه 
 این   جایگاه   در   صفحه   اول   گوگل   در 

  10   کلمه   کلیدی   اص�    (   این 
 کلمات   کلیدی   توسط   مشا   و   � 
 مشاوره   �   تیم   زینوم   مشخص 

 خواهد   شد) 
 

ثبت   تبلیغات   مشا   در   حداقل    5
 سایت   مرتبط   �   تبلیغات   پزش�     � 

 مجموع   �زدید   روزانه   �الی    20  هزار 
 نفر   (   دقت   کنید   که   متا�   این 

 �زدیدها   متعلق   به   افرادی   است   که 
 در   مورد   محتوای   مرتبط   جستجو 

 کرده   اند   و   �   �زدید   های   غیر 
 تخص�   کامال   متفاوت   است) 

 
 تولید   محتوا   برای   معر�   مشا 

 
 برند   سازی   شخ�   برای   پزشک 

 (مطرح   کردن   �م   پزشک   در   میان 
 مردم   توسط   مقاله،ویدئو،صوت   و 

 کلیه   ابزارهای   آنالین) 
 

 آماده   سازی   و   اشرتاک   گذاری   ویدئو 
 های   تبلیغا�   از   مشا   در   رسانه   های 

 تصویری   مانند   آ�رات   و… 
 
 
 

 ارزش   مادی   پکیج   طالیی   �   توجه   به 
 قیمت   سایر   مراکز   تبلیغا�   :   �نزده 

  میلیون   تومان 

 
 هزینه   ماهانه 

 پیشهنادی   برای   این 
 پکیج   : 

 یک   میلیون   و   سیصد 
 و   پنجاه   هزار   تومان 

  پکیج   نقره   ای 
 

 حضور   برند   و   �م   مشا    و   حفظ   ماهانه 
  این   جایگاه   در   صفحه   اول   گوگل   در 
  7   کلمه   کلیدی   اص�    (   این   کلمات 

 کلیدی   توسط   مشا   و   �   مشاوره   � 
  تیم   زینوم   مشخص   خواهد   شد) 

 
ثبت   تبلیغات   مشا   در   حداقل    3

 سایت   مرتبط   �   تبلیغات   پزش�     � 
 مجموع   �زدید   روزانه   �الی    10  هزار 

 نفر   (   دقت   کنید   که   متا�   این 
 �زدیدها   متعلق   به   افرادی   است   که 

 در   مورد   محتوای   مرتبط   جستجو 
 کرده   اند   و   �   �زدید   های   غیر 

 تخص�   کامال   متفاوت   است) 
 

 تولید   محتوا   برای   معر�   مشا 
 

 برند   سازی   شخ�   برای   پزشک 
 (مطرح   کردن   �م   پزشک   در   میان 

 مردم   توسط   مقاله،ویدئو،صوت   و 
 کلیه   ابزارهای   آنالین) 

 
 آماده   سازی   و   اشرتاک   گذاری 
 ویدئو   های   تبلیغا�   از   مشا   در 

 رسانه   های   تصویری   مانند   آ�رات   و… 
 
 
 

 ارزش   مادی   پکیج   طالیی   �   توجه   به 
 قیمت   سایر   مراکز   تبلیغا�   :   ده 

  میلیون   تومان 
 

 
 هزینه   ماهانه 

 پیشهنادی   برای   این 
 پکیج   : 

 هشتصد   هزار   تومان 
 

 پکیج   برنزی 
  
 

 حضور   برند   و   �م   مشا    و   حفظ   ماهانه 
 این   جایگاه   در   صفحه   اول   گوگل   در 
  3   کلمه   کلیدی   اص�    (   این   کلمات 

 کلیدی   توسط   مشا   و   �   مشاوره   � 
 تیم   زینوم   مشخص   خواهد   شد) 

 
ثبت   تبلیغات   مشا   در   حداقل    1

 سایت   مرتبط   �   تبلیغات   پزش�     � 
 مجموع   �زدید   روزانه   �الی    5  هزار 

 نفر   (   دقت   کنید   که   متا�   این 
 �زدیدها   متعلق   به   افرادی   است   که 

 در   مورد   محتوای   مرتبط   جستجو 
 کرده   اند   و   �   �زدید   های   غیر 

 تخص�   کامال   متفاوت   است) 
 

 تولید   محتوا   برای   معر�   مشا 
 

 برند   سازی   شخ�   برای   پزشک 
 (مطرح   کردن   �م   پزشک   در   میان 

 مردم   توسط   مقاله،ویدئو،صوت   و 
 کلیه   ابزارهای   آنالین) 

 
 آماده   سازی   و   اشرتاک   گذاری 
 ویدئو   های   تبلیغا�   از   مشا   در 

 رسانه   های   تصویری   مانند   آ�رات   و… 
 
 
 

 ارزش   مادی   پکیج   طالیی   �   توجه   به 
 قیمت   سایر   مراکز   تبلیغا�   :   پنج 

  میلیون   تومان 
 

 
 هزینه   ماهانه 

 پیشهنادی   برای   این 
 پکیج   : 

 �نصد   هزار   تومان 

 


