
 سايت:وب

 

 ايميل:

http://amadgaran.com/ 
amadgaran@gmail.com 

LBNjournal@gmail.com 
 كانال تلگرام:

https://t.me/amadgaran 

https://t.me/amadgaran_news  

 

 (668) 66866661شماره تماس: 

 

 ؟«لجستيك و زنجيره تامين»چرا سفارش آگهی در ماهنامه تخصصی 

  هستیم.« لجستیک و زنجیره تامین»ماهنامه تخصصی کشور در حوزه تنها نخستین و 

 .این ماهنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود 

 0066های چاپ شده در این ماهنامه، عالوه بر مشترکین مجله، از طریق ایمیل به رویت بیش از آگهی 

 می رسد.خارجی )غیرایرانی( واقعی و مرتبط کاربر  0666ایرانی و بیش از  واقعی و مرتبط کاربر

 که  کشورهاونقلی و لجستیکی سایر در میان مخاطبان بخش انگلیسی ماهنامه، خیلی از انجمنهای حمل(

حضور  المللیخود ایشان دارای طیف گسترده ای از مخاطبان لجستیکی هستند( و نیز نهادهای مرتبط بین

 دارند و ماهنامه لجستیک با آنها مراوده و همکاری متقابل دارد.

 .این ماهنامه را هم ارایه دهندگان خدمات لجستیکی و هم متقاضیان خدمات لجستیکی مطالعه می کنند 

 مطالعه می کنند. (مرتبط با حوزه لجستیککشور )مقامات و مسئولین بلندپایه ماهنامه را  این 

 های درسی مرتبط در دانشگاههای معتبر کشور است.این ماهنامه جزو رفرنس 

  سایت ماهنامه و شبکه های اجتماعی پربازدید )مانند تلگرام(امکان تبلیغ و آگهی در شبکههمزمان ،

 ماهنامه وجود دارد.ایمیل گسترده 

 

 با سفارش آگهی در 

 ماهنامه تخصصی لجستیک و زنجیره تامین 

(Iranian Journal of Logistics & Supply Chain ) 

 نید.المللی بنمایاخود را در سطح جهانی و بینتوانمندیهای 
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  6931در سال « لجستيك و زنجيره تامين»تخصصی -نامه چاپ آگهی در ماهنامه علمینرخ

 نرخ آگهی )ريال( متن آگهی به زبان صفحه رديف

 0404440444 انگلیسی پشت جلد انگلیسی() آخر ماقبل صفحه  (1

 2204440444 فارسی (پشت جلد فارسی) جلد دوم صفحه  (2

 2404440444 انگلیسی قبل از فهرست انگلیسی صفحات  (3

 1204440444 فارسی قبل از فهرست فارسی صفحات  (0

 1204440444 انگلیسی صفحات داخل بخش انگلیسی  (2

 1204440444 فارسی صفحات داخل بخش فارسی  (6

 2804440444 فارسی اي(رپرتاژ آگهی )دو صفحه  (7

 0204440444 انگلیسی-فارسی رپرتاژ آگهی )دو صفحه فارسی + يک صفحه انگلیسی(  (8

  6931در سال « لجستيك و زنجيره تامين»های ها و شبکهآگهی در کانال درجنامه نرخ

 نرخ آگهی )ريال( مدت زمان/تکرار شبکه/کانال رديف

براي يل صورت فابه)ارسال رايگان  نامه سرخط خبرهاي لجستیکیهفته  (1

 کل شبکه مخاطبان(

 304440444 يک تکرار

 7240444 ساعت 20 (Amadgaran_newsکانال تلگرام ماهنامه لجستیک )  (2

 104440444 ساعت 20 صبح( 8تا  20از ساعت آخرين خبر در کانال تلگرام ماهنامه لجستیک )  (3

 102440444 ساعت 20 بصورت محدود – (Amadgaranکانال تلگرام اتاق فکر لجستیک ايران )  (0

آگهی دعوت به همکاري در کانال فرصتهاي شغلی لجستیک و زنجیره   (2

 (Amadgaran_jobsتامین )

 2440444 ساعت 20

  ايرانی مخاطبان به ايمیل شبکه طريق از آگهی ارسال  (6

 (عضو مرتبط و فعال 7444 بیش ازدر حال حاضر )

 304440444 ک تکراري

  خارجی مخاطبان به ايمیل شبکه طريق از آگهی ارسال  (7

 (عضو مرتبط و فعال 2444 بیش ازدر حال حاضر )

 204440444 يک تکرار

 2404440444 يک ماه نکبعالوه لی هاي استاندارد(درج آگهی در سايت فارسی ماهنامه )قالب  (8

 2204440444 يک ماه وه لینکبعال هاي استاندارد(درج آگهی در سايت انگلیسی ماهنامه )قالب  (9
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 لجستيك و زنجيره تامين هایو سایر شبکه های ماهنامهجدول تخفيف

 درصد تخفیف موضوع تخفیف رديف

  %14 سفارش يکجاي آگهی براي سه نوبت  (1

  %12 سفارش يکجاي آگهی براي شش نوبت  (2

  %24 سفارش يکجاي آگهی براي دوازده نوبت  (3

  %06 رويدادهاي علمی  (4

  %22 سفارش آگهی براي نخستین بار  (5

روي آگهی  % 24روي آگهی فارسی و  %14 سفارش آگهی به صورت فارسی و انگلیسی  (6

 انگلیسی

  %24 سفارش آگهی در ماهنامه+کانال تلگرام+شبکه ايمیل   (7

نامه با آمادگران/ مشترکین تفاهماشخاص حقوقی داراي   (8

 ماهنامه/ اعضاي باشگاه آمادگران

)تخفیف بیشتر( 14%  
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 «لجستيك و زنجيره تامين»راهنمای سفارش آگهی در ماهنامه تخصصی 

 باشد.سانتيمتر قبل از برش مي 22*21صفحه هاي تمامشود و اندازه آگهي( چاپ مي22*21مجله در قطع رحلي ) (1

 الكترونيكي/ فارسي و انگليسي: چاپي و توزيع (2

)نسخه  رتاسر جهاندر س)انگليسي( در سرتاسر ايران و نسخه الكترونيكي  انگليسي(-)فارسي : نسخه چاپيگستره توزيع (3

 شود(صورت رايگان براي مخاطبان خارجي و ايراني ارسال ميالكترونيكي بخش انگليسي ماهنامه به

 محصوالت آگهي و ايران در خارجي هايشرکت شعب جمله از) خارجي يحقوق و حقيقي اشخاص از آگهي چاپ هزينه (4

 .شودمي دريافت ريال همان به درغير اينصورت و دالر به درخواست، صورت در( خارجي

 .بود خواهد متفاوت هانامهويژه براي آگهي تعرفه نرخ (5

 حساب انتقال وجه به شماره :واريز شود زير حسابشماره  اي ماهنامه )صفحه بعد( بهبراساس جدول تعرفهسفارش آگهي  هزينه (6

( به نام 67512بانك ملت )شعبه دانشگاه شريف، کد  5712-3929-3378-6104يا شماره کارت  5705353380جام 

 مجتبي سليماني سدهي )مديرمسئول ماهنامه(

 و( شودمي چاپ ماهنامه در که تصويري و متن) آگهي اصلي فايل همراه به را پرداخت رسيد تصوير است الزم دهندهسفارش (7

( يا ايميل مؤسسه آمادگران LBNjournal@gmail.comرا به ايميل ماهنامه )( صفحه آخر) آگهي چاپ سفارش فرم

(amadgaran@gmail.com يا شماره فكس )ارسال نمايند 82772415. 

 .باشدمي ماهنامه سردبير يا مسئول مدير موافقت با آگهي قبول (8

شود. مي ارسال ايميل درخواست چاپ آگهي به آدرس رسمي ايميل ماهنامه به منزله درخواست رسمي براي چاپ آگهي قلمداد (2

 اطمينان حاصل نمايد.دهنده الزم است در فايل ارسالي به عنوان آگهي و کيفيت آن بنابراين آگهي

 ماهنامه ايميل با يا گرفته تماس( 121) 66166218 شماره به مجله دفتر باتوانيد درصورت نياز به هرگونه هماهنگي بيشتر مي (11

 .نماييد مكاتبه
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 «زنجيره تامينلجستيك و »فرم سفارش چاپ آگهي در ماهنامه 

ا مشخصات آگهی ببراي درج )به مبلغ ..................... ريال( سفارش  يفايل متن آگهی به همراه رسید واريز پیوست0 به

  فايل پیوست0

  .............................................................................جهت درج در 

 به تعداد ............. نوبت

 ............................................ هاي(هاي )شمارهبه تاريخ

 .شودمی ارسال
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 تاريخ/مهر/امضاي مسئول پاسخگو

 )اشخاصي كه داراي كد اشتراك ماهنامه هستند نياز به تكميل جدول زير ندارند(دهنده آگهی مشخصات سفارش

 ...اشتراك: ........... کد

 کد ملی/شناسه ملی: نام فرد/شرکت: 

 تولد/سال تاسیس:سال  مدرك و رشته تحصیلی/زمینه فعالیت:

 مديرعامل: محل کار/مسئول پاسخگو:

 موبايل مسئول پاسخگو: سمت مسئول پاسخگو: 

 شماره تماس ثابت: پست الکترونیک:
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