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الشددهر   اللدد تهدد   خيدداراإ العالنيددة مة دد    ( اإلخباريددة هددذا اليددومموسددوعة )يقدد م مو دد          

 .النةائج المرجو  في فةر   ياسية أفضل الل والوصول 

فددور  األ دد ا قنيدداإ فددي تةبدد  علدد  مدد ار ال دداعة اا عةمددا  علدد  ا دد   الة األخبدداريبددا المو دد  

 .عل  نحو يومي( هذا اليوم)و وعها ولهذا يحرص الم ةخ مون عل  مةاا ة 

سياسددية  أخبددارا  لهددا لقلهددا وتنشددر  الخباريددةت ددو  لموا دد   (هددذا اليددوم)كددل المدددا ر المضددمنة فددي 

 .أخرىمنوعة  وأخباروا ةدا ية ورياضية وفنية وصحية وايئية ومقا إ 

  

 :السابقون المعلنون

 

   

  

    

 

 

مشاه اإ الدفحة الغت أكثر من سةة ماليين ع   )الةدفح، وع   الزوار خالل شهر وا   فقط 
 (.مشاه  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ؟(هذا اليوم)لماذا 

خدر نفدي نن وا د  لم رفدة  اإلخباريدة أصبح من الد ب عل  الم ةخ مين تدفح كل الموا د      

مندة وا    ( هذا اليوم)م ةج اإ األ  ا ، ولة هيل هذه المهمة الشا ة وتوفير ال ناء، أصبحت 

 .انما مو   وا   ي رض نخر أخبار ال راق وكر سةان فور  دولها

ا    وسدائل الةننولوجيدا فيمدا يةددل ا دالت ا نةرندت،  يدا يمندن تددفح ( ليومهذا ا)ت ةم       

يب لشاشدداإ الهواتددن النقالددة م ددةج المو دد  ا لنةرونددي امددا يددالءم كافددة أ جددام الشاشدداإ وهددو

 .والحاسباإ الشخدية واألجهز  اللو ية األخرى

 

 



 
 :االعالناتاسعار 

روندي ا لنة (هدذا اليدوم)علد  مو د   العالند ي ةطي  الم لن اخةيدار أ  مندان يريد  ان يضد        

اصدة، وكمدا مبدين علد  كلفةد  الخ اإلعدالنن لنل منان ي رض في  واا مة ا  الذ  يرغب، غير أ

 (.الصفحة الرئيسية)النحو الةالي 

 
 

 :مزايا اإلعالن العلوي

 .األ  امالدفحة الرئي ية وجمي  يظهر اإلعالن في  -

 .( يو او صور او صور فالشيةفي)لإلعالن  يمنن اسةخ ام جمي  ا مة ا اإ -

 ا  شددهريا  مدد  خدددوماإ ال ا كددان اإلعددالن ندددن سددنو  او سددنوي  و ر 0000: ال دد ر -

 (. و ر سنويا   000.00 – و ر كل سةة اشهر  0055)

 

 
 

 :مزايا اإلعالن الجانبي
 (.سنويا   6000 – اشهر 6 و ر كل  0000 - شهريا ا و ر 055)يح  ه الم لن اإلعالن رتفاع ا: اليمين -

 (.سنويا   6500 –اشهر  6 و را  كل  0550 – شهريا  و ر 600) يح  ه الم لن اإلعالن ارتفاع: الي ار -
 .األ  اماإلعالناإ الجانبية تظهر في جمي    -

 .(في يو او صور او صور فالشية)لإلعالن  يمنن اسةخ ام جمي  ا مة ا اإ -



 

 :نص الخبر ىاإلعالن أسفل عنوان الخبر واعل

 
 

 المزايا

 .ص الخبرنو نوان اللم لنين،  يا يق  ما اين ل األمننةأفضل  هذا النوع من اإلعالناإ هو

 .والمقا إ انافة ا   ام وكافة ا خةداصاإ صفحاإ األخبارجمي  يظهر اإلعالن في  - 

 (.في يو او صور او صور فالشية)يمنن اسةخ ام جمي  ا مة ا اإ لإلعالن - 

 و ر شهريا  م  خدوماإ ال ا كان اإلعالن ندن سنو  او سنو   0500: ال  ر- 

 (. ر سنويا   و 000.01 – و ر كل سةة اشهر  0058)

 

 :اإلعالن أسفل نص الخبر

 
 

 : المزايا

 .األخبار اما يلفت انةباه الزائر وصند أسفلللم لنين،  يا يق   األمننةمن أفضل 

 .والمقا إ انافة ا   ام وكافة ا خةداصاإ صفحاإ األخبارجمي  يظهر اإلعالن في  -

 (.في يو او صور او صور فالشية)يمنن اسةخ ام جمي  ا مة ا اإ لإلعالن  -

 و ر شهريا  م  خدوماإ ال ا كان اإلعالن ندن سنو  او سنو   0500: ال  ر -

 (. ر سنويا   و 000.01 – و ر كل سةة اشهر  0058)
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