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فهرست

هدف بسته های تبلیغات در تیزلند

جایگاه بسته ویژه یک ساله مدارس 

 هدیه تیزلند برای انتخاب این بسته



ــه  ــایتی آموزشــی اســت ک ــد( وب س ــا )تیزلن ســرزمین تیزهوش ه

ــد: ــال می کن ــر را دنب ــداف زی اه

ارائه مطالب و منابع آموزشی با کیفیت به دانش آموزان

 ارائه خدمات مشاوره ای به والدین

 معرفی بهترین مدارس و ویژگی های آن ها 

ــدارس،  ــه لیســت م ــوان ب ــد می ت ــات تیزلن ــه خدم از جمل

بانــک نمونــه ســوال، آزمون هــای آنالیــن، فیلم هــای 

مشــاوره ای و ویدیوهــای آموزشــی اشــاره کــرد. در بخش 

لیســت مــدارس، اطالعــات تمــاس مــدارس، خدمــات 

ــدارس نمایــش داده می شــود. ــات خــاص م و امکان

ــدارس  ــوز در لیســت م ــام مدرســۀ شــما هن ــر ن اگ

ــات  ــا اطالع ــت و ی ــا نیس ــرزمین تیزهوش ه س

شــما کامــل نیســت، بــرای اضافــه کــردن و یــا 

تکمیــل اطالعــات خــود بــا مــا تمــاس بگیریــد.

تلفن: 88996316-17

@mtizland :تلگرام

معرفی سرزمین تیزهوش ها 



هدف بسته های تبلیغات در تیزلند

تیزلنــد بــا 120 هــزار بازدیــد روزانــه در طــول ســال تحصیلــی و حــدود 25 تــا 40 هــزار بازدیــد روزانــه در مــرداد مــاه و 350 هــزار کاربــر فعــال و بــا طیــف 

گســترده ای از مخاطبــان از جملــه دانش آمــوزان، والدیــن و اولیــای آموزشــی در پایه هــای اول تــا دوازدهــم، بهتریــن محــل بــرای نمایــش امکانــات و 

خدمــات مــدارس اســت. 

پیشنهاد ما برای بهتر دیده شدن نام مدرسه شما، بسته یکساله ویژه مدارس به شرح زیر است:

                                                                          

قرار گرفتن اطالعات و مشخصات مدارس به مدت یکسال در صدر لیست مدارس 1

2

3

مدرسه شما در صفحه اول جستجو بازدیدکنندگان نمایش داده می شود.

باال آمادن اسم مدرسه در جستجوهای بازدیدکنندگان در منطقه قرارگیری مدرسه

قرار گرفتن نام مدارس در پایین صفحه اطالعات تمام مدارس منطقه به بازدیدکنندگان به عنوان توصیه ویژه

مدرســه شــما در تمــام صفحــات اطالعــات مــدارس مختلــف بــه عنــوان توصیــه ویــژه معرفــی و قابــل دســترس بــرای بازدیدکننــدگان 
ســایت می باشــد.

فعالسازی بسته ویژه یک ساله مدارس ردیف



قرار گرفتن نام مدارس در پایین صفحه اطالعات تمام مدارس منطقه به بازدیدکنندگان به عنوان توصیه ویژه

                                                                          

انتشار 10 خبر برای هر مدرسه به همراه گزارش دهی از میزان بازدید هر مدرسه به تفکیک 4
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 شــما تمــام اخبــار داخلــی مــدارس را می توانیــد در قالــب: فیلــم، عکــس، مصاحبــه، متــن خبــر، لینــک فضــای مجــازی  و بــک 

لینــک بــه ســایت خــود مدرســه کــه ایــن امــر کمــک زیــادی بــه ســئو ســایت شــما می کنــد در قســمت اخبــار داخلــی مــدارس در 

ســرزمین تیزهوش هــا بــه نمایــش بگذاریــد. بازدیدکننــدگان از همــه رخدادهــا و فعالیت هــای داخلــی مــدارس آگاه می شــوند و 

بــه شــناخت مناســب نســبت بــه مدرســه شــما می رســند.

pdf قرار دادن فیلم، بروشور و اطالعیه های ثبت نام در صفحه مدارس به صورت

اختصاص یک صفحه دائمی به مدارس در سایت تیزلند

قرار گرفتن 7 بنر معرفی مدرسه در کانال تلگرام تیزلند

یک ریپورتاژ دائمی مختص به مدرسۀ شما در سایت تیزلند قرار می گیرد.

فعالسازی بسته ویژه یک ساله مدارس ردیف

می توانید یک فیلم به مدت یک دقیقه برای بهتر دیده شدن فضای آموزشی مدرسه در سایت قرار دهید.



جایگاه بسته ویژه یک ساله مدارس 
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telegram/tizland -09224335625 
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به مدت سه ماه از شروع تاریخ قرارداد، هر ماه یک هفته بنر مدرسه شما در باالی لیست مدارس قرار می گیرد.

 هدیه تیزلند برای انتخاب این بسته:



شماره تماس: 17-88996316 داخلی: 520

@mtizland

www.tizland.ir

همکاری با مدارس باعث خوشحالی ماست. آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

راه های ارتباطی با ما:




