أسعار اإلعالنات

نينا
انطلقت نينا في  41مايو/أيار  – 4141العدد الثاني :نوفمبر/تشرين الثاني 4141
عدد القراء  010111قارئ تقريبا ً (بالنسختين المطبوعة واأللكترونية)
تصدر باللغتين العربية واالنجليزية
اإلصدار :كل ثالثة أشهر
نينا مجلة متخصصة وموقع الكتروني للمرأة العراقية في كل مكان
انطلقت المجلة في عددها األول باللغتين العربية واإلنجليزية وتم توزيع  410111نسخة
منها في جميع انحاء العراق  ،كما انها توزع عبر موقعها األلكتروني في جميع انحاء
العالم.
وهي تتألف من  41صفحة 24( ،صفحة باللغة العربية ،و 24صفحة باللغة
االنجليزية) ،وهي تهدف الى دعم تمكين المرأة اقتصاديا ً.
نينا تستهدف االحتياجات واالهتمامات الخاصة بالمرأة العاملة ،من قبادبات ورائدات
في مجال عملهن باالضافة الى سيدات أعمال ومفكرات وسيدات حققن نجاحات بارزة.
تناسب المجلة كافة الشرائح العمرية ،وهي تستهدف بشكل اساسي األعمار التي
تتراوح بين  00 -44عاماً.
نينا تعي اهمية المرأة بوصفها مستهلك هام في السوق ،خاصة وان السوق النسوي يعد
مجاالً ناميا ً للبضائع والخدمات في العراق .وتعد نينا نقطة التقاء للتقاليد واألفكار ،وهي
تشكل منبراً قويا ً للشركات الراغبة باإلعالن عن منتجاتها وخدماتها للمرأة التي تتمتع
بقدرة شرائية.
نينا تهيئ فرصة التواصل مع قصص ا لنجاح للعراقيات في انحاء العالم وذلك ومن
خالل إشراك العراقيين في المهجر.

"من خالل تبادل الخبرات والقوة واالمل عبر مجلة نينا وموقعها االلكتروني ،لذا فإن
نينا تعتبر منتدى ألصوات النساء ومحرك للفرص والتي تعتبر أساس النمو
االقتصادي".
خالد مهدي – رئيس مركز تنمية القطاع الخاص في العراق
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الرعاية الذهبية للعدد
شعار الجهة الراعية في صفحة الغالف
صفحتا إعالن ( 4باللغة العربية  4 +باللغة االنجليزية)
 4111نسخة من مجلة نينا

التكلفة بالدوالر االمريكي

 00011دوالر

رعاية المواضيع المنشورة :وتشمل اعالن بانر اسفل كل صفحة من المادة المنشورة باللغتين العربية واالنجليزية
امثلة للمواضيع :موضوع اللقاء/الحوار الرئيسي في قسم (لحظة من الزمن)
زاوية النفط والغاز في قسم (قلب الصناعة)
الصحة والجمال في قسم (المظهر الجميل)
نشاطات ،قوائم بريدية ،مؤسسات تجارية في قسم (االتصاالت)
جامعات ،برامج تعليمية في قسم (التعليم والتدريب)
استثمار ،بنوك ،تأمين في قسم (اموالي)
التكنولوجيا الخضراء والبيئة (نظرة على العراق)

 40111دوالر /موضوع مكون من صفحتين
 40111دوالر /موضوع مكون من صفحة

االعالنات
صفحة الغالف الداخلية باللغة االنجليزية
صفحة للغالف الداخلية باللغة العربية
الصفحتان الرئيسيتان في وسط المجلة
صفحة كاملة
نصف صفحة
ربع صفحة

 40401دوالر
 40401دوالر
 20011دوالر
 40011دوالر
 011دوالر
 011دوالر

اعالنات الكترونية (تتوفر ايضا عروض اخرى ألحجام مختلفة او صفحات كاملة حسب الرغبة)
سكاي بانر ( اعالن أعلى الصفحة يظهر في جميع الصفحات – مثال :اعالن اسياسيل)
تاور بانر ( اعالن طولي في طرف الصفحة – مثال:اعالن قم بتحميل ملف التمكين اليوم)
بانر سفلي (اعالن في اسفل الصفحة – مثال :اعالن ) PSDC
اعالن حجم  440 x 440بيكسل

 4111دوالر 01 /يوما ً
 401دوالر 01 /يوما ً
 4111دوالر 01/يوما ً
 011دوالر  01/يوما ً

تاريخ اإلصدار وآخر موعد لتقديم الطلبات:







آخر موعد الصدار النسخة الشتوية االلكترونية ( 0 :)PDFنوفمبر/تشرين الثاني 4141
تاريخ اإلصدار 21 :نوفمبر/تشرين الثاني 4141

آخر موعد الصدار نسخة الربيع االلكترونية ( 4 :)PDFمارس/آذار 4140
تاريخ اإلصدار 24 :مارس/آذار 4140

يرجى مالحظة:




االسعار اعاله ال تشمل خدمة التصميم الجرافيكي لالعالنات .نوفر خدمة تصميم االعالنات بأسعار مغرية.
الشركات االوروبية قد تكون ملزمة بدفع ضريبة حسب القوانين

