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معرفــݡی نگارخانه ایرانــݡی
نݡگارخانه ایران ــݡی ( ) negarkhaneh.irبا هدف معرفــݡی ،توانمند سازی و ایجاد ارتباط هنرمندان و همچنین به
اشترا ک ݡگذاری آثار هنری تولیدی توسط اعضا در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت خود را از تابستان  1386آغاز
نموده است .این وب سایت به عنوان بزرݡگترین شبݡکه اجتماعی هنرمندان و عالقه مندان به هنر در ایران،
میزبان بیش از  35هزار عضو و حدود  50هزار بازدیدݡکننده در ماه می باشد؛ همچنین تاݡکنون بیش از 300
هزار اثر توسط هنرمندان عضو در موضوعات طراحی ݡگرافیک ،نقاشݡی ،عݡکاســݡی ،خوشنویسی ،مجسمه سازی،
هنرهای دیجیتال و  ...در این وب سایت به اشترا ک ݡگذاشته شده است.

جوایز و افتخارات
پنجمین

world summit award 2013
شهریور 1392

جشنــواره وب ایـ ــران

مسابقات جهانݡی خالقیت و محتوای الݡکترونیک

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

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

پنجمین
م ـهــر 1390

بهمن 1391

سومین
جشنــواره وب ایـ ــران

جشنواره رسانه های دیجیتـــال

بهمن 1389

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

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

1387

کسب عنوان سایت نوآور و دریافت لوح افتخار

1388

کاندید برترین سایت هنری در بخش فرهنگ و هنر

1389

کسب عنوان برترین سایت هنری در بخش فرهنگ و هنر سومین جشنواره وب ایران

1390

کاندید عنوان برترین وب سایت در بخش های «هنری» و «شبکه های اجتماعی» چهارمین جشنواره وب ایران

دومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های دیجیتال
دومین جشنواره وب ایران

کسب عنوان برترین پایگاه اینترنتی هنر ایرانی و دریافت تندیس زرین پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتال
1391

کسب عنوان برترین پایگاه اینترنتی فرهنگی و هنری و دریافت تندیس زرین

1392

کســب عنــوان بهتــرن وب ســایت در پنجمیــن جایـــزه دســتاورد هــای رایانــه ای ایــران و کســب نمایندگــی حضــور در مســابقات
جهانــی World Summit Award 2013

1393

کاندید برترین سایت هنری در بخش فرهنگ و هنر هفتمین جشنواره وب سایت های ایران

1396

دهمین جشنواره وب سایت های ایران

کاندید برترین سایت هنری در بخش فرهنگ و هنر

پنجمین جشنواره وب ایران

خدمات اطالع رسانی و درج آ گهــــݡی
نگارخانه ایرانی بعنوان بزرگترین وب سایت در زمینه هنرهای تجسمی در ایران فرصت مناسبی را برای مجموعه ها و
موسسات مرتبط و غیر مرتبط ایجاد نموده است تا پیام های خود را به مخاطبان برسانند.
از این رو مفتخریم میزبان آ گهی های محصوالت و خدمات شما باشیم.
آ گهی به صورت نمایش بنر

Z1-A

صفحه اول سایت

زیر منوی اصلی در ابعاد 960x100px

650.000

Z1-B

صفحه اول سایت

بخش میانی در ابعاد 960x100px

300.000

Z1-B

صفحه اول سایت

بخش میانی در ابعاد 468x60px

180.000

Z2-A

صفحات داخلی سایت

Z3-A

ارسال ایمیل و پیامک

صفحه آثار

زیر منوی اصلی در ابعاد 960x100px

زیر تصویر اثر در ابعاد 960x100px

1.200.000
450.000

حدود  15.000نفر

450.000

ارسال پیامک اطالع رسانی به بانک هنرمندان حدود  10.000نفر

600.000

ارسال ایمیل اطالع رسانی به بانک هنرمندان

هزینه درج آ گهی بر اساس مدت زمان نمایش یکماهه اعالم شده است.
تعرفه های اعالمی به تومان می باشد و تا پایان سال  97اعتبار دارد.

تماس با دبیرخانه
در صورت تمایل می توانید از طریق راه های ارتباطی ذکر شده با ما تماس بگیرید
و یا ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

www.negarkhaneh.ir
info@negarkhaneh.ir
(+98) 21-88014144
@negarkhaneh_ir
@negarkhaneh.ir

