برترین استارت آپ حوزه کاریابی
نمایش بیش از  150/000/000آگهی تبلیغاتی در ماه

و یکی از بهترین گزینه ها جهت معرفی کاال یا خدمات شما
✓ سایز بنر تبلیغاتی باید  275در  180پیکسل و با فرمت  Gifیا  JPGباشد.
✓ شما میتوانید با پرداخت هزینه  2آگهی ،نمایش تبلیغات خود را برای کاربران سایت  2برابر کنید.
✓ همچنین شما قادر خواهید بود از طریق وب سایت  5آگهی تبلیغاتی و از طریق اپلیکیشن  50آگهی
تبلیغاتی ثبت نمائید..
✓ جهت ثبت آگهی تبلیغاتی از طریق اپلیکیشن ،میتوانید از مراحل زیر استفاده کنید.

تبلیغات در وب سایت و اپلیکیشن مساعده

کلیک بر روی گزینه Ads

• نام و نام خانوادگی خود را وارد نمائید.
• در صورت داشتن وب سایت لینک آن را وارد نمائید (این گزینه اختیاری است).
• با کلیک بر روی

 ،فایل  Gifیا  JPGتبلیغاتی خود را در سایت بارگذاری نمائید .الزم به ذکر است

فایل تبلیغاتی شما باید در سایز  275در  180پیکسل باشد .در صورتی که فایل را اشتباها بارگذاری
نموده اید ،با کلیک بر روی آگهی بارگذاری شده میتوانید فایل مورد نظر را جایگزین نمائید و یا در
غیر این صورت مراحل را از ابتدا شروع کنید.

• گزینه آخر مدت نمایش آگهی تبلیغاتی شما برای کاربران میباشد ،گزینه مناسب با بودجه خود را
انتخاب نمائید.
با انتخاب مدت نمایش آگهی تبلیغاتی ،به صورت خودکار صورتحساب شما به نمایش درمیآید و با
انتخاب گزینه ثبت و پرداخت به درگاه بانکی متصل و با وارد نمودن اطالعات و پرداخت ،آگهی
تبلیغاتی شما برای کاربران دیگر منتشر خواهد شد.

دسترسی به اطالعات

پس از ثبت آگهی تبلیغاتی ،آیکنی به رنگ نارنجی در زیر صفحه نمایان خواهد شد که با کلیک بر
روی آن ،میتوانید اطالعاتی مانند تاریخ ثبت ،روزهای مانده به انقضای آگهی ،تعداد نمایش آگهی شما
برای کاربران سایت و تعداد کلیک بر روی آگهی تبلیغاتی شما را نمایش خواهد داد .الزم به ذکر
است هر حساب کاربری محدود به ثبت  5آگهی تبلیغاتی میباشد و برای ثبت آگهی تبلیغاتی بیشتر
نیاز به ثبت حساب کاربری جدید با یک شماره همراه جدید میباشد.
با تشکر./

