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 بسمه تعالی

 با سالم و احترام

 "ثروت آفرینی". انتشار می باشد چاپ و شماره جدید فصلنامه ثروت آفرینی در حوزه کسب و کار آماده 

رویکردی مثبت نگر ، شوق آفرین داشته و با معرفی پتانسیل های موجود در کسب و کار و معرفی کارآفرینان 

سعی بر تقویت روحیه باور به توانمندیها به منظور ثروت آفرینی  در حوزه های مختلف، برندهای برتر موفق 

 دارد .

ی برنده ، استارتاپها و کسب و کار خوانی ، مطالب بروز و در فصلهای صنعت و ثروت ، گردشگری ، برندها

 کاربردی خواهید خواند.

 . در نشریه ثروت آفرینی در قالبهای مختلف می باشد  شرکتها و برندهاآماده معرفی  ثروت آفرینی

 اهداف و مخاطبان مجله ثروت آفرینی   

مخاطب را عام در دسته بندیها و حوزه های زیر در با توجه به فصلهای در نظرگرفته شده برای مجله میتوان 

 نظر گرفت :

 شرکتهای فعال تولیدی و صنعتی و افراد مدیران 

 کارافرینان و صاحبان برندهای معتبر 

 افراد دارای ایده و استارتاپهای نوپا و مراکز رشد و شتابدهنده ها 

 شرکتها و افراد فعال در حوزه گردشگری 

 اندازی کسب و کار که نیاز به خودباوری و انگیزه و مفاهیم کلی از بیزینس عالقه مند به راه  افراد

 دارند .

در مجموع فضای مجله به گونه ای است که با معرفی فرصتهای موجود در کسب و کارها و  داستان 

کارافرینان و استارتاپهای موفق ، روحیه کار و تالش و باور به توانمندیها را تقویت نموده و جنبه 

 های مختلف ثروت آفرینی را معرفی می نماید .

 داخل مجله فضای تبلیغاتی

صاحبان کسب و کارها و برندها میتوانند از این فضا به معرفی خدمات و محصوالت خود بپردازند ، 

 که در ادامه اشاره می شود :
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 فضا برای معرفی خدمات و تجربیات استارتاپ ها مهیا می باشد  استارتاپها در فصل. 

و.. از این فضا در قالب رپرتاژ  ، سروبان، مامان پز، اسنپفانوسکاال، باسالم،کرفس، سنجاق،  ) دیجی

 آگهی استفاده کرده اند (
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 در فصل  برندها میتوانند داستان برندشان را از جنبه هایی که تاکنون مخاطب آشنا نشده است ،

و هم روند رشد  زندگینامه موسسمطرح کنند که این امر میتواند  هم در قالبهای جذاب   ، برندها

 و معموال از بخشهای جذاب برای مخاطب می باشد .باشد  برندداستان و 

نان سحر ، گرجی ، دامداران ، هاکوپیان و ... به اشکال مختلف ، برند خود را معرفی کاله ، زرماکارون ، )

 کرده اند (
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 گردشگری افراد و شرکتهای فعال حوزه گردشگری می توانند از فضای فراهم شده در بخش 

 استفاده نمایند . 

 گیله بوم ودیگر کارافرینان به معرفی خدمات خود پرداخته اند ( متین آباد و ) عباس بزرگر ،   
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  صفحه در داخل مجله و متناسب با هر بخش ، فضا برای آگهی و پوسترهای تبلیغاتی تمام

 : قسمتهای جلد فراهم می باشد

، ، کارگزاری دلیران پارسافق کوروش، بانک دی ،) شرکتهای ایرانسل ، فناپ ، انرژی ، ارتباط فردا

 و ... از این قسمت به تبلیغات خود پرداخته اند ( فانوس
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                                گردد .میبه پیوست تعرفه تبلیغات مجله ثروت آفرینی تقدیم  

 

 تعرفه آگهی فصلنامه  ثروت آفرینی 

 

 و تخفیفات توضیحات

 

تعرفه 

 اصلی)تومان(

   صفحه  (  A4)کل صفحه  

یک پنجم پایین  0111111 -

 صفحه

 0 0جلد  

 2 (2پشت جلد ) کل صفحه 0111111 تخفیف دوران کرونا 31%

 3 3صفحه  کل صفحه 0011111 تخفیف دوران کرونا 31%

 0 0صفحه  کل صفحه 0111111 تخفیف دوران کرونا 31%

 6 صفحات داخلی  کل صفحه 2011111 تخفیف دوران کرونا 01%

 7 رپرتاژآگهی کل صفحه ) از( 2011111 مطابق توضیحات

 8 روبروی پشت جلد آخر  کل صفحه 0111111 تخفیف دوران کرونا 01%

 9 پشت جلد آخر کل صفحه 0111111 تخفیف دوران کرونا 31%

 01 جلد پشت کل صفحه 6111111 تخفیف دوران کرونا 31%

 

 

 

 

 



 
0011اول اردیبهشت   

 رپرتار آگهی ) محتوا از آگهی دهنده( -

  قیمت ) تومان( توضیحات

تخفیف دارای  2111111 کلمه( 611یک صفحه )

برندها و  ویژه

استارتاپهای 

 برتر 

 3011111 کلمه 0211دو صفحه 

 0011111 کلمه 2011چهار صفحه 

 

 (محتوا با مجله یا مصاحبه رپرتار آگهی )

تخفیف دارای  قیمت ) تومان( توضیحات

برندها و ویژه 

 2011111 کلمه( 611یک صفحه ) استارتاپها برتر

 0111111 کلمه 0211دو صفحه 

 6011111 کلمه 2011چهار صفحه 

 

  معرفی کارآفرینان و برندهای  برتر ، تخفیف ویژه  اعطا می نماید.ثروت آفرینی در راستای 

 . آگهی های دوره ای شامل تخفیف می باشد 

  به آدرس در سایت مجله و آگهی ها ، کلیه مطالب www.servatafarini.com  و اکانت

 اری می گردد.ذاینستاگرام نیز بارگ

  از طریق بهره مندی از این فرصت ارزشمند ارائه توضیحات تکمیلی و وجهت هماهنگی لطفا ،

  : فرمایید لشماره های زیر تماس حاصبا   ایمیل و یا

26104442190 -20100200620-20100202100 

 

http://www.servatafarini.com/
http://www.servatafarini.com/

