
 

 

 

 

تبلیغات در بجنورد هستید به یافابرند خوش آمدید. آژانس دیجیتال  -اگر به دنبال تبلیغ در خراسان شمالی 

مارکتینگ یافابرند مجری تبلیغات برندینگ در خراسان شمالی و شهر بجنورد می باشد . ما در آژانس 

ه از متدهای تا بتوانیم با استفاد دیجیتال مارکتینگ یافابرند به دنبال سبک مدرنی از تبلیغات بوده و هستیم

روز روانشناسی تبلیغات بهترین بازدهی را برای مشتریان مان رقم بزنیم . امروزه تبلیغات سبک جدیدی پیدا 

کرده و تبلیغات قدیمی دیگر پاسخگو نیست ، تبلیغات در مجله ها و روزنامه ها به شدت کمرنگ شده و 

ه ، مردم بیشتر از آنکه وقتشان را صرف خواندن روزنامه، مجله و ... تبلیغات به سمت مدرنیته شدن پیش رفت

کنند در شبکه های اجتماعی و گوشی های تلفن همراه خودشان مستغرق هستند . حتی بیلبورد ها هم 

سبک جدیدی پیدا کرده اند و دیگر تبلیغات قدیمی پاسخگوی نیاز بازار نیست و این طور باید خدمتتان 

ا توجه به اضافه شدن رسانه ها این بار مشکل اصلی ما دیده شدن است و جنگ امروز بین عرض کنیم که ب

 . دیده شدن است و تبلیغ شما باید آنقدری خوب باشد که ابتدا در جنگ با بقیه ی تبلیغات دیده شود

 : نگاهی به اقتصاد توجه در تبلیغات

کردن کوچکترین مطالبی باید ساعت ها در دل  روزگاری اطالعات کم و توجه زیاد بود و افراد برای پیدا

کتاب های زیادی وقت صرف می کردند تا به نتایج مد نظرشان برسند اما امروزه این طور نیست، ما همه در 

فضای اطالعات غرق شده ایم و اطالعات در اطراف ما بسیار زیاد و زمان ما بسیار کم است . اینجاست که 

هر رسانه ای که بتواند زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد می تواند اقتصاد توجه مطرح می شود و 

درامد بسیار باالتری را کسب کند . این روزها تعداد تبلیغات بسیار باالست، بسیاری از کسب و کارهای 

سنتی و اینترنتی این روزها تبلیغات گسترده ای انجام میدهند و احتماال تبلیغ شما در بین این همه تبلیغ 

راهکار این است که تبلیغات خودمان را در دل آن بسترهای  حال راهکار چیست ؟ . کال دیده نمی شود

تبلیغاتی که توجه باالیی را به خودشان اختصاص داده اند انجام دهیم ، پس اینجا مطرح می شود که اگر ما 

تبلیغ خودمان را در دل تبلیغات در بجنورد داشته باشیم باید  -می خواهیم تبلیغ در خراسان شمالی 

 . بسترهایی انجام دهیم که توجه باالیی را به خودشان اختصاص می دهد

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 : لیغ در پیج های اینستاگرام و کانال های تلگرام بجنورد و خراسان شمالیتب

اگر شما به دنبال تبلیغ در بجنورد هستید و یا در جستجوی یک تبلیغ جامع در خراسان شمالی هستید که 

اشید و ب بتوانید بازخورد بسیار باالیی داشته باشید قطعا می توانید اینستاگرام و تلگرام را در در نظر داشته

بدانید و آگاه باشید که این روزها بیشترین توجه را در هر شهری ، شبکه های اجتماعی به خود اختصاص 

داده اند . بجنورد و خراسان شمالی دارای کانال های تلگرامی زیاد و معتبری و همچنین پیج های 

جام خودتان را در دل این بسترها اناینستاگرام با اعضای باالیی است . پس شما می توانید تبلیغ کسب و کار 

 . دهید و به نتایج خوبی برسید

 ؟  همکاری کنیم یافابرند چرا برای تبلیغات در بجنورد با

در یافابرند ما همیشه دنبال سبک های نویی از تبلیغات که آمیخته به علم تبلیغات باشد هستیم . دیگر 

بال بیافتید، با تک تک آنها رایزنی داشته باشید و دن نیازی نیست شما به دنبال تک تک بسترهای تبلیغاتی

تخفیف از تک تک آن ها باشید، ما اینجا در یافابرند زمان شما را به شما می فروشیم. مسیری که شما دنبال 

طی آن هستید را ما برای شما پیموده ایم و با برای شما بهترین بسترها را گلچین کرده ایم تا شما بتوانید به 

 ی بسیار باالیی برسید . در نظر داشته باشید، از آنجایی که ما دنبال بهترین نتایج برای شما هستیم بازده



 

 

 

 

پس بهترین بسترها را برای شما انتخاب می کنیم تا شما بتوانید بهترین بازدهی را از تبلیغات در تبلیغ در 

حوزه ی تبلیغات به صورت  ما در یافابرند با تیمی حرفه ای سال هاست در . خراسان شمالی بگیرید

علمی کار می کنیم و دنبال بهترین نتایج برای مشتریانمان هستیم چرا که میدانیم راز بقا برای ما 

همچنین بهترین تبلیغ نویسی ها را به همراه برترین طراحی ها توسط طراحان مجرب  . دقیقا همین است

 . مک کنیمبرای شما انجام می دهیم تا بتوانیم به نتیجه ی شما ک

 : تبلیغات در بیلبورد خراسان شمالی

عالوه بر تبلیغات در فضای مجازی به دنبال تبلیغات در فضای حقیق هم برای شما هستیم . البته آن را 

توصیه نمی کنیم چرا که با توجه به هزینه های طراحی ، تبلیغات در شبکه های اجتماعی هم دارای 

ی پایین تر . برای دریافت تعرفه ی تبلیغات در بیلبورد بجنورد می توانید بازخورد باالتری است و هم هزینه 

 . با ما در تلگرام در ارتباط باشید

هستید می توانید باما در  تبلیغات در روزنامه ی مشهد هستید و یا تبلیغات در تهران همچنین اگر به دنبال

 .تماس باشید

 : آژانس دیجیتال مارکتینگ یافابرند

تبلیغات مدرن را با یافابرند تجربه کنید، تیم یافابرند با استفاده از متدهای روز روانشناسی در تبلیغات و 

ر آزموده در خدمت شماست . اگر به دنبال تیمی هستید که بتوانید تبلیغ نویسی مدرن به همراه طراحان کا

 . با توجه به اهداف خود به وسیله ی تبلیغات مدرن به آن دستیابی داشته باشید ما در خدمت شما هستیم

برای ارتباط با مشاوران یافابرند و کسب اطالعات بیشتر در مورد تبلیغات در خراسان شمالی و 

 : به روش های زیر با ما در ارتباط باشیدتبلیغ در بجنورد 
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 :: ادمین مشاوره تلگرامی و ثبت سفارش شرکت تبلیغ مدرن یافا برند

https://t.me/yafa_ads 

 شماره های تماس برای مشاوره و رزرو در تهران و دیگر شهر ها

 ۱۸۵۸۹۹۹۵۹۸۵ 

۹۸۵۱۹۴۰۵۹۹۹ 

 : کمپین تبلیغاتی در بجنورد

یکی از بهترین مدل های تبلیغات بستن کمپین های تبلیغاتی در خراسان شمالی یا شهر بجنورد می باشد. 

شما با استفاده از این روش به یک باره در تمام بسترهای تبلیغاتی خراسان شمالی و یا شهر بجنورد دیده 

اشته باشد . به طور مثال برای می شوید و این دیده شدن شما می تواند انتخاب شدن شما را هم به دنبال د

مجموعه ی شما تبلیغ در تمام پیج های اینستاگرام خراسان شمالی به همراه تمام کانال های تبلیغاتی 

خراسان شمالی و همچنین چند تا از بیلبورد های بجنورد انجام می شود و انگار کل شهر در سیطره ی 

می کند جلب توجه بیشتری خواهید کرد و این جلب تبلیغی شماست . وقتی تبلیغ شما شهر را بمباران 

 . توجه باال احتمال دیده شدن شما را خیلی بیشتر خواهد کرد
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