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نت هو موقع دليل أماكن، ويعتبر األكثر دقّة وتفصيالً على اإلطالق .رنّوو

الوحيدين المسؤولين ( كإدارة الموقع)يرجع السبب ألننا . مقارنة بباقي المواقع

عن إدخال بيانات األماكن من المصادر الرسمية، بدون السماح لعامة الناس 

 .بإدخال أي معلومة مباشرة

 

يميزنا أيضاً هو أننا ندخل كل فرع بفرعه لكل شركة مهما بلغ عدد والذي 

بين األفرع مع الشركة األم، ( الروابط)العالقات إلدخال أفرعها، باإلضافة 

 (.المول/مثل المجمع)الشركات الشقيقة والتابعة، والمكان الذي يحوي الفرع 

 

، ثم توّسع لإلمارات 2012العام أواخر من الكويت في نت .رنّووانطلق موقع 

، مع النيّة بالتوّسع لبلدان إضافية في 2015تشرين الثاني /ولبنان في نوفمبر

 ..المستقبل

 نت؟.هو موقع رنّووما    



أرقام اإلتصال، روابط المواقع، أكثر : كل شركة وفرع يمكن أن يحتوى على -

، ساعات (النبذة)من بريد إلكتروني، حسابات التواصل اإلجتماعي، الوصف 

 .العمل، صور، فيديو، أخبار، عنوان مفّصل مع خريطة الوصول للمكان

 

الدفع غير مطلوب للشركات لعرض بيانات أماكنهم، وال لزّوار الموقع  -

 .نت هو مجاني بالكامل للجميع.موقع رنّوو. لإلطالع على البيانات

 

مواضيع فريدة وحصرية بموقعنا، أخبار الشركات واألماكن، باإلضافة  -

 ً  .لتقيماتنا الشخصية على بعض األماكن التي نزورها أحيانا

 

فرع لغاية  1,985و( شركة)عالمة  544نت مجموع .يوجد بموقع رنّوو -

 .2015تشرين الثاني /نوفمبر

 نت.موقع رنّوومزايا    



 (2015الثاني تشرين /نوفمبر)حقائق سريعة    

298,841  

 عدد المشاهدات
 بالشهر

176,133  

 عدد الزيارات 
 بالشهر

79.5% 
 محمول  

20.5% 
أجهزة مكتبية 
 ولوحية

144,594  

 مختلفشخص 
 بالشهر



 (2015تشرين الثاني /نوفمبر)عد الزيارات    



 نت؟.تعلن على موقع رنّوولماذا    

نحن ننشر محتوى ذو جودة عالية مما يعطي قيمة أكبر لإلعالنات الظاهرة  -

 .بجانب هذا المحتوى

 

 .نت.نوعية زوار رنّووبسبب  (CTR) نسبة الضغط على اإلعالنات عالية  -

 

 .أسعار اإلعالنات تنافسية -

 

 .يمكن عرض اإلعالنات ببلد معين دون غيره -

 

 .يمكن تغيير محتوى اإلعالن بأي وقت حتى خالل سير الحملة اإلعالنية -



 (الموقع المكتبي)األماكن اإلعالنية     

 شهرياً 
($بالدوالر األمريكي )  

CPM 
($بالدوالر األمريكي )  

 المكان

 إعالن منبثق 4.50 900

 سفلي دائم الظهور 2.50 500

 أعلى الوسط 1.00 200

 جانبي أعلى 0.75 150

 جانبي طويل 0.75 150

 وسط 0.50 100

 أسفل الوسط 0.50 100

 جانبي أسفل 0.50 100



 (المحمولالموقع )اإلعالنية األماكن    

 شهرياً 
($بالدوالر األمريكي )  

CPM 
($بالدوالر األمريكي )  

 المكان

 سفلي دائم الظهور 1.25 750

 األعلى 0.75 450

 الوسط 0.50 300

 األسفل 0.50 300
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