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12 کادریک کادرصفحه – اندازه ها
(1/4 صفحه)

24 کادر
(1/2 صفحه)

48 کادر
(تمام صفحه)

148/000/000576/000/0001/152/000/000..................

216/000/000192/000/000384/000/000768/000/000

320/000/000240/000/000480/000/000960/000/000

4-7-1611/000/000132/000/000264/000/000528/000/000

512/000/000144/000/000288/000/000576/000/000

1010/000/000120/000/000240/000/000480/000/000تا15  و  6-17

821/000/000252/000/000504/000/0001/008/000/000

914/000/000168/000/000336/000/000672/000/000

189/000/000108/000/000216/000/000432/000/000تا23

249/500/000114/000/000228/000/000456/000/000

ل)
ریا

ب 
س

ر ح
(ب

نرخ نامه آگهى در روزنامه دنیاى اقتصاد
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4/7 * 9/7

1150/000/000

920/000/000

1713/000/000

2112/000/000

اندازهکادر

9/7×4/7گوشواره

7/8×3/5یک کادر

16×1/810/9 صفحه

16×1/422 صفحه

32×1/222 صفحه

32×44تمام صفحه

              

اندازه کادرآگهى

نرخ نامه آگهى در گوشواره ها

ل)
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ب 
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بر 
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)

صفحه  
اندازه  
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الف- موضوعى

15 درصدبانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالى و اعتبارى،  صندوق هاى قرض الحسنه

آگهى آموزشى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى، آموزشگاه ها، نمایشگاه ها، کنگره ها، همایش ها، کنفرانس ها 
و سمینارهاى علمى، تبلیغ هنر و معارف اسالمى، انتشار کتاب و سررسید، اعالم انتشار CD و موسیقى، برگزارى 
مناقصه،  مجمع،  برگزارى  انتشار،  (اعالم  رسانه ها  فیلم،  و  تئاتر  نمایش  اسپانسر،  فاقد  موسیقى  کنسرت هاى 
مزایده، استخدام)، مؤسسات خیریه رسمى براى جلب کمک هاى مردمى، اشخاص گم شده و مفقودى اسناد 

و مدارك

30 درصد

10 درصدتبریک، ترحیم و تسلیت

ب- تخفیف تعدد نوبت

7 درصدبه شرط سفارش حداقل 4 نوبت طى یک  ماه

10 درصدبه شرط سفارش حداقل 8 نوبت طى دو  ماه

12 درصدبه شرط سفارش حداقل 12 نوبت طى سه  ماه

15 درصدبه شرط سفارش حداقل 24 نوبت طى شش  ماه

20 درصدبه شرط سفارش حداقل 50 نوبت طى یک  سال

ج- تخفیف حجمى
5 درصداز 1/8 تا 1/4 صفحه (6 کادر تا 11 کادر)

10 درصداز 1/4 تا 1/2 صفحه (12 کادر تا 23 کادر)

15 درصد1/2 صفحه (24 کادر)

20 درصدتمام صفحه (48 کادر)

تخفیفات درج آگهى
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د- تخفیف پرداخت نقدى

7 درصدپرداخت وجه آگهى قبل از چاپ   

ه- تخفیف روزنامه رسمى

20 درصدآگهى هاى قانونى شامل برگزارى مجامع، مناقصه و مزایده

10 درصدسایر آگهى ها

و- نخستین سفارش آگهى

آگهی هایی که براي اولین بار سفارش چاپ شوند؛ براي جمع سفارشات نوبت اول از تخفیف
5 درصد 5 درصد برخوردارمی شوند.                                                                                       

ز- آگهى هاى گوشواره

10 درصدآگهى هاى گوشواره به شرط سفارش حداقل 4 نوبت طى یک ماه

15 درصدآگهى هاى گوشواره به شرط سفارش حداقل 8 نوبت طى دو ماه

20 درصدآگهى هاى گوشواره به شرط سفارش حداقل 12 نوبت طى سه ماه

25 درصدآگهى هاى گوشواره به شرط سفارش حداقل 24 نوبت طى شش ماه

30 درصدآگهى هاى گوشواره به شرط سفارش حداقل 50 نوبت طى یک سال

تخفیفات درج آگهى
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تخفیفات موضوعى و حجمى قابل جمع نیستند.
تخفیفات روزنامه رسمى با سایر تخفیفات قابل جمع است.

شرکت هایى که روزنامه دنیاى اقتصاد را به عنوان روزنامه رسمى خود انتخاب کرده اند، عالوه 
بر 10 درصد تخفیفات عادى آگهى هاى تبریک، ترحیم و تسلیت، از 5 درصد تخفیف مازاد نیز 

برخوردار مى شوند.
آگهى هاى گوشواره مشمول تخفیفات موضوعى نمى شوند.

آگهى ارجاع در صفحه اول مشمول تخفیف همان آگهى مى شود.
هزینه آگهى هاى مشمول تخفیف تعدد، همزمان با سفارش اولین نوبت، دریافت خواهد شد.

البته در  تعیین محل چاپ آگهى در صفحاتى که تعرفه یکسان دارند به عهده روزنامه است. 
صورت امکان، پیشنهاد سفارش دهنده مورد بررسى و توجه قرار خواهد گرفت.

چنانچه براى هریک از صفحات روزنامه دنیاى اقتصاد آگهى باالتر از ابعاد 1/4 صفحه ارسال 
گردد روزنامه مى تواند آگهى هاى کمتر از 1/4 صفحه را در صفحات و همچنین روز چاپ آن، 

جابه جا نماید.
طراحى و تنظیم آگهى هایى که به صورت غیرآماده تحویل روزنامه مى شوند موکول به نظر 
آتلیه سازمان آگهى ها بوده و ایراد مغایرت درباره عدم انطباق ترتیبات حروفچینى، رنگ و... 

با سلیقه آگهى دهنده پذیرفته نخواهد شد.
آگهى هاى رزرو شده براى همه صفحات باید حداکثر 48 ساعت کارى قبل از تاریخ انتشار روزنامه 
تحویل سازمان آگهى ها شوند و در صورت تأخیر در ارسال سفارش، رزرو انجام شده باطل 
خواهد شد. چنانچه آگهى 24 ساعت کارى قبل از چاپ لغو گردد؛ 20 درصد خسارت و براى لغو 

آگهى ساعاتى قبل از قرار گرفتن در صفحه، 50 درصد خسارت منظور مى گردد.
هزینه آگهى هاى موسسات و شرکت هاى خارجى که کاال یا خدمات وارداتى را تبلیغ کنند دو برابر 

تعرفه ریالى محاسبه خواهد شد.

سایر ضوابط درج آگهى



5

تخفیفات موضوعى و حجمى قابل جمع نیستند.
تخفیفات روزنامه رسمى با سایر تخفیفات قابل جمع است.

شرکت هایى که روزنامه دنیاى اقتصاد را به عنوان روزنامه رسمى خود انتخاب کرده اند، عالوه 
بر 10 درصد تخفیفات عادى آگهى هاى تبریک، ترحیم و تسلیت، از 5 درصد تخفیف مازاد نیز 

برخوردار مى شوند.
آگهى هاى گوشواره مشمول تخفیفات موضوعى نمى شوند.

آگهى ارجاع در صفحه اول مشمول تخفیف همان آگهى مى شود.
هزینه آگهى هاى مشمول تخفیف تعدد، همزمان با سفارش اولین نوبت، دریافت خواهد شد.

البته در  تعیین محل چاپ آگهى در صفحاتى که تعرفه یکسان دارند به عهده روزنامه است. 
صورت امکان، پیشنهاد سفارش دهنده مورد بررسى و توجه قرار خواهد گرفت.

چنانچه براى هریک از صفحات روزنامه دنیاى اقتصاد آگهى باالتر از ابعاد 1/4 صفحه ارسال 
گردد روزنامه مى تواند آگهى هاى کمتر از 1/4 صفحه را در صفحات و همچنین روز چاپ آن، 

جابه جا نماید.
طراحى و تنظیم آگهى هایى که به صورت غیرآماده تحویل روزنامه مى شوند موکول به نظر 
آتلیه سازمان آگهى ها بوده و ایراد مغایرت درباره عدم انطباق ترتیبات حروفچینى، رنگ و... 

با سلیقه آگهى دهنده پذیرفته نخواهد شد.
آگهى هاى رزرو شده براى همه صفحات باید حداکثر 48 ساعت کارى قبل از تاریخ انتشار روزنامه 
تحویل سازمان آگهى ها شوند و در صورت تأخیر در ارسال سفارش، رزرو انجام شده باطل 
خواهد شد. چنانچه آگهى 24 ساعت کارى قبل از چاپ لغو گردد؛ 20 درصد خسارت و براى لغو 

آگهى ساعاتى قبل از قرار گرفتن در صفحه، 50 درصد خسارت منظور مى گردد.
هزینه آگهى هاى موسسات و شرکت هاى خارجى که کاال یا خدمات وارداتى را تبلیغ کنند دو برابر 

تعرفه ریالى محاسبه خواهد شد.

سایر ضوابط درج آگهى
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عنوان صفحهشماره صفحه

خبر2 و 8

صنعت و معدن3

دنیا4

بازرگانى5

سیاست گذارى6

مسکن و عمران7

بورس9 و 10

نفت و پتروشیمى11

بانک و بیمه12 و 13

آمار روزانه14

بورس کاال15

خودرو16

دیجیتال17

ورزش18

گردشگرى و استان ها19

آینده نگر بازار20

فرهنگ و هنر21

تاریخ اقتصاد22

باشگاه اقتصاد دانان23

مدیران 24

راهنماى صفحات روزنامه دنیاى اقتصاد
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Financial Tribune Advertisement Price List
(نرخ  نامه آگهى در فایننشال تریبیون)

Page number Per box quarter page half page Full page

1 15/000/000 180/000/000 360/000/000 -

2 7/500/000 90/000/000 180/000/000 360/000/000

3 8/500/000 102/000/000 204/000/000 408/000/000

4 & 5 5/000/000 60/000/000 120/000/000 240/000/000

6 5/500/000 66/000/000 132/000/000 264/000/000

7 6/000/000 72/000/000 144/000/000 288/000/000

8 10/000/000 120/000/000 240/000/000 480/000/000

 Price based on Rials
 The size of each box is: 3.5×7.8cm
 Please make the cheque payable to donya-e-Eqtesad  newspaper or you can pay in cash
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A.Subject

Banks, insurance companies, finance & credit ins�tu�ons, 
And interest-free lending ins�tu�ons 15 %

Training/educa�on ads from universi�es, centers of higher educa�on,  schools, 
scien�fic  exhibi�ons, conferences, Islamic art/teachings propaga�on, publica�on 
of books/diaries, music album/CD release, launching music concerts without 
sponsors, films and theatre performances          

40 %

Felicita�on and memorial ads 10 %

Official chari�es seeking public support, missing people, and lost documents               50 %

B.Discount based on no. of �mes ads are printed

At least 4 �mes in a month                 7 %

At least 8 �mes in 2 months              10 %

At least 12 �mes in 3 months            12 %

At least 24 �mes in 6 months           15 %

At least 50 �mes in a year                  20 %

Financial Tribune Adver�sement Discount Rates

9

C.Discount based on space

One-Eighth page to Quarter page (6-11 boxes) 5%

One-Eighth page to Half page(12-23 boxes)                               10 %

Half page (24 boxes) 20 %

Full page (48 boxes)                                                                                 25 %

Two and/or three pages                                                                         30 %

Four pages and more                                                                              35 %

D.Discount for cash payment  

Paying for the ad in advance 7 %

      

E.First order 
Adver�sements requested for the first �me will be eligible for 10 percent discount 
for the total number of all ads placed ini�ally. 10 %

F.Discount for special reports                                      

Quarter page                                                                                             15 %

Half page                                                                                                    25 %

Full page                                                                                                     35 %

Financial Tribune Adver�sement Discount Rates
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تعرفه هاى ویژه نامه دنیاى اقتصاد

تعرفه هر صفحه (ریال)قطع

160/000/000روزنامه

80/000/000نیم تاى روزنامه

35/000/000مجله

 فرم ویژه نامه قطع روزنامه ضریب 4 مى باشد.

 فرم ویژه نامه مجله ضریب 16 مى باشد به همراه 4 صفحه جلد.

 در صورتى که جنس کاغذ گالسه باشد 20 درصد به تعرفه افزوده خواهد شد.
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نرخ نامه آگهى در هفته نامه تجارت فردا
مجله تحلیلى کسب و کار ایران

تمام صفحهعنوان صفحه

60/000/000داخل روى جلد

45/000/000نخست

40/000/000دوم

42/000/000سوم

38/000/000چهارم

40/000/000پنجم

37/000/000داخلى

100/000/000پوستر وسط

38/000/000ماقبل جلد

50/000/000داخل پشت جلد

85/000/000پشت جلد

 اندازه آگهى تمام صفحه 29×21 سانتى متر با رعایت یک سانتى متر حاشیه از هر طرف

 اندازه آگهى پوستر مرکزى 29×42 سانتى متر با رعایت یک سانتى متر حاشیه از هر طرف

 «تجارت فردا» هر هفته شنبه ها به طور مستقل چاپ و در سراسر کشور توزیع مى گردد.

 نوع چاپ: 4 رنگ

ل)
ریا

ب 
س

ر ح
(ب
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تعرفه هاى ویژه نامه دنیاى اقتصاد
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تلفن ها و نمابرها

سازمان آگهى هاى روزنامه دنیاى اقتصاد
تلفن: 8901

نمابر: 87762313

مدیریت توسعه بازار (ویژه نامه ها، ضمائم و تبلیغات وب سایت هاى وابسته)
تلفن: 42710402-3

نمابر: 42710404

آدرس:
ساختمان شماره1: خیابان قائم مقام فراهانى، ضلع شمالى میدان شعاع، پالك 108

ساختمان شماره2: خیابان شهید مطهرى، حد فاصل خیابان هاى میرزاى شیرازى و سنایى، 
پالك 370

www.den.ir :وب سایت


