نݡگارخانه ایرانݡی ( ) negarkhaneh.irبا هدف معرفݡی ،توانمند سازی و ایجاد ارتباط هنرمندان و همچنین به اشترا کݡگذاری آثار هنری
تولیدی توسط اعضا در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت خود را از تابستان  1386آغاز نموده است .این سایت به عنوان بزرݡگترین
شبݡکه اجتماعی هنرمندان و عالقه مندان به هنر در ایران ،میزبان بیش از  25.000عضو و حدود  150.000بازدیدݡکننده در ماه
میباشد؛ همچنین تاݡکنون بیش از  200.000اثر تولیدی توسط هنرمندان و عالقهمندان به هنر در موضوعات طراحی ݡگرافیک،
نقاشݡی ،عݡکاسݡی ،خوشنویسی ،مجسمهسازی ،هنرهای دیجیتال و  ...در این سایت به اشترا کݡگذاشته شده است.

صفحه رسمی نݡگارخانه ایرانݡی در شبݡکه اجتماعݡی فیسبوک ،در سال  1388افتتاح و تاݡکنون میزبان بیش از  8000هــــزار عـضــــو
میباشد .در این صفح ــه ݡکلیه فع ــالیت ها و برن ــامه ه ــای ســایت اطالع رسانݡی می شود.

world summit award 2013
شهریور 1392

مسابقات جهانݡی خالقیت و محتوای الݡکترونیک

ݡکســب عنــوان بهتریــن وب ســایت در پنجمیــن جایــزه
دســتاوردهای رایانه ای ایران در بخش Culture and Tourism

پنجمین
مــهــر 1390

جشنواره رسانه های دیجیت ــال

ݡکسب عنـــوان برتریـــــــن پایݡگاه اینترنتݡی هنــــر ایــرانݡی
(بخش فرهنگ و هنر) و دریافت تنــدیس زریــن

www.fb.com/negarkhaneh

پنجمین
جشنــواره وب ایـ ــران

بهمن 1391

ݡکسب عنوان برتریــن پایݡگاه اینترنتـݡی فرهنݡگی
و هنری و دریافت تندیس زرین

سومین
جشنــواره وب ایـ ــران

بهمن 1389

ݡکسب عنوان برترین سایت هن ـ ــری در بخـ ــش
فـ ـ ــرهنـ ـ ــگ و هنـ ـ ـ ـ ــر

مجموعه خدمات ارائه شده به هنرمندان عضو
ایجاد پروفایل هنری بدون محدودیت
امݡکان درج سوابق  ،فعالیت های هنری و بیوݡگرافی هنرمند
ایجاد نݡگارخانه آثار و امݡکان ارسال اثر و ایجاد آلبوم های اختصاصݡی جهت نمایش آثار
امݡکان ایجاد وبال گ شخصی
ایجاد شبݡکه اجتماعݡی از دوستان و هنرمندان عضو و ارسال دعوتنامه جهت عضویت
سامانه مدیریت پیام های داخلݡی سایت
امݡکان افزودن آثار مورد عالقه عضو از مجموعه آثار ارسالی
امݡکان افزودن نظرات مخاطبان در مورد آثار ارسالی و هنرمندان عضو

آمار بازدید از وب سایت نگارخانه ایرانی  -بهمن ماه 92

خدمات اطالعرݡسانݡی و درج آ گهـ ــݡی تبلیغاتݡی
نݡگارخانه ایرانݡی بهعنوان بزرگترین وب سایت در زمینه هنرهای تجسمی در ایران ٬فرصت مناسبـ ــݡی را برای مجموعهها و موسسات
مرتبط و غیر مرتبط ایجاد نموده است تا پیامهای خود را به مخاطبان برسانند.
از این رو مفتخریم ميزبان آݡگهیهای محصوالت ،خدمات و وب سایتهای شما باشیم.
الف  -بنــرهای تبلیــغاتݡی در نݡگارخانه ایرانــݡی
Z-1A

صفحه اول سایت  -باال

960x60

یک ماه ( %50نمایش)

 4.500.000ریال

Z-1B

صفحه اول سایت  -وسط

468x60

یک ماه ( %100نمایش)

 900.000ریال

Z-2

صفحات داخلی  -باال یا کنار صفحه

960x60 / 120x400

یک ماه ( %50نمایش)

 8.500.000ریال

Z-3

صفحه آثار  -باالی بخش نظرات

960x100

یک ماه ( %50نمایش)

 2.500.000ریال

Z-4

صفحه پیشخوان کاربر

728x90

یک ماه ( %50نمایش)

 1.200.000ریال

Z-5

خب ــرنامه

800x100

یک شماره

 800.000ریال

Z-6A

تماشاخانه  -قاب Video Player

640x50

یک ماه ( %100نمایش)

 3.500.000ریال

Z-6B

تماشاخانه  -صفحه اصلی کنار Video Player

300x100

یک ماه ( %100نمایش)

 450.000ریال

Z-6C

تماشاخانه  -تمامی صفحات زیر Video Player

640x100

یک ماه ( %100نمایش)

 2.500.000ریال

 این تعرفه تا پایان شهریورماه  1393معتبر میباشد. هنرمندان ،ݡگالریها و فرهنگسراهای ـ ــݡی که نسبت به برگزاری نمایشݡگاههای هنری اقدام میݡکنند شامل تخفیف20درصدی هستند. بنرهای تبلیغاتݡی که به سایت دیݡگری لینک نشوند از تخفیف تا  % 20برخوردار هستند. در صورت قرارداد  4ماهه ،ماه اول نمایش رایݡگان میباشد. در صورت نیاز به طراحݡی بنر تبلیغاتݡی خود ،نگارخانه ایرانــݡی آمادگـݡی طراح ــݡی آ گه ـ ــݡی شما را دارد .هزینه طراحی آ گهــــݡی جدا گانه محاسبهخواهد شد.
 بنرهای ارسالݡی از نظر محتوایـ ـ ــݡی و بصری باز بینـݡی و پس از تایید قابل نمایش خواهند بود. -در صورت تمایل ،گزارش تعداد نمایش و کلیک (برای بنرهای غیر فلش) پس از پایان دوره نمایش ارائه خواهد شد.

ب -ارݡسال آ گهـ ــݡی تبلیغاتـݡی به صورت  eMailو یا : SMS
 ارسال نامه تبلیغاتݡی اطالع رسانݡی به بانک هنرمندان (حدود  15.000نفر) 4.500.000 :ریال نامه تبلیغاتݡی با نام نگارخانه ایرانــݡی (به عنوان فرستنده نامه) به ایمیل اعضا ارسال خواهد شد. ارسال  SMSتبلیغاتی به بانک هنرمندان (حدود  10,000نفر)  :به ازای هر نفر  600ریال در صورت نیاز به طراحی آ گهی تبلیغاتݡی توسط نگارخانه ایرانی ،هزینه طراحی آ گهـ ــݡی جدا گانه محاسبه خواهد شد. -آ گه ـ ـݡیهای تبلیغاتݡی از نظر محتوای ـ ــݡی و زیبایـ ـ ـݡیشناختݡی باز بینـݡی و پس از تایید ارسال خواند شد.

اطالعات حساب بانکی
 شماره حساب 0200808657006 :بانک پارسیان به نام علیرضا مقاری شماره کارت 6221061001381039 :بانک پارسیان به نام علیرضا مقاری شماره حساب 0201075782001 :بانک ملی به نام علیرضا مقاری -شماره کارت 6037991473451718 :بانک ملی به نام علیرضا مقاری

تماس با دبیرخانه
جهت سفارش و يا كسب هر گونه اطالعات بيشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس فرمایید:
 نشانی :تهران  -میدان فاطمی ،ابتدای شهید گمنام ،جنب تاالر کشور ،ساختمان یاس ( )26واحد 32 تلفکس021 - 88014144 : پست الکترونیکinfo@negarkhaneh.ir : -وب سایتwww.negarkhaneh.ir :

