فرم ثبت آگيی
با درج آگهی در صبانیوز
به وسعت ایران دیده شوید

Sabanews.in
كذ آگيی :

در رقابت ًشدیکی کِ اهزٍسُ بیي خدهات ٍ کسب ٍ کارّای کشَرهاى ٍجَد دارد  ،بدٍى شک تبلیغات حزف اٍل را هی سًد .اکٌَى دیگز هاًٌد گذشتِ ًیست

کِ کاری را راُ اًداسی کزدُ ٍ صبز کٌین تا هشتزی ها را پیدا کٌد ؛ اکٌَى بزای هعزفی کسب ٍ کارهاى باید دائوأ تبلیغ کٌین  ،چَى تبلیغات است کِ هزدم را
اس ٍجَد ها ٍ هحصَالت ٍ خدهاتی کِ بِ آًْا ارائِ هی دّین باخبز هی کٌد ؛ تجزبِ ّویشِ ًشاى دادُ است کِ تبلیغات بیشتز هساٍی است با درآهد بیشتز.
ایٌتزًت اکٌَى بِ عٌَاى بْتزیي  ،ارساى تزیي ٍ پزباسدُ تزیي هکاى بزای تبلیغ تواهی هشاغل ٍ خدهات هطزح شدُ است  .در حال حاضز  ،تبلیغات ایٌتزًتی در
کشَرهاى حتی اس تبلیغات تلَیشیًَی ّن هَثزتز ٍ پزبیٌٌدُ تز شدُ است .اهزٍسُ اکثز هزدم بزای یافتي هحصَالت ٍ خدهات هَرد ًیاسشاى  ،بِ ایٌتزًت هزاجعِ

هی کٌٌد ؛ پس اگز در فضای هجاسی ٍ شبکِ ّای اجتواعی حضَر ًداشتِ باشید ،درصد باالیی اس هزاجعیي تاى را اس دست هی دّیدٍ .جَد بیش اس  40هیلیَى
کاربز ایٌتزًت در ایزاى  ،اّویت حضَر ٍ تبلیغ در ایي رساًِ فزاگیز را بیش اس پیش بزای شوا ضزٍری هی ساسد.
ساهاًِ صباًیَس بِ ًشاًی  www.sabanews.inیکی اس ساهاًِ ّای تبلیغاتی کشَر است کِ اهکاى تبلیغ آساى  ،پزباسدید  ،سیبا ٍ با قیوت بسیار هٌاسب را
بزای شوا فزاّن آٍردُ استّ .دف اس راُ اًداسی ایي ساهاًِ  ،هعزفی ٍ تبلیغ تواهی ارائِ دٌّدگاى هحتزم هحصَالت ٍ خدهات در تْزاى ٍ سزاسز کشَر

است .با تکویل ایي فزم  ،شوا ًیش بِ خاًَادُ بشرگ صباًیَس بپیًَدید ٍ خدهات یا هحصَالت تاى را در هعزض دید هیلیَى ّا ًفز قزار دّید.
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