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 .اإلطالقاألكثر دقّة وتفصيالً على دليل لألماكن يعتبر نت هو .رنّوو

 

 :المميّز فيه هو

 ؟نت.رنّووهو ما    

 %100ذو جودة عالية محتوى •

إدخال البيانات، بدون السماح لعامة الناس نت على المصادر الرسمية فقط عند .يعتمد فريق عمل رنّوو

 .معلومةبإدخال أي 

 

 مجانا  يتم إدخال وعرض األماكن •

لعرض وللعالمات التجارية  للشركاتالدفع غير مطلوب  !هذا غريب وغير مألوف ولكنه صحيح

 !لمئات اآلالف من األشخاص شهرياً لإلطالع عليهابيانات أماكنهم، وال 

 !سنوات مجاناً وسيظل مجاناً إلى األبد 4نت منذ .انطلق موقع رنّوو

 

ال نمانع من دفع الفواتير ! ونعمل بما نعشق كيف نغّطي تكاليفنا؟ ببساطة، نحن نعشق ما نعمل،

 .والمستحقات من جيوبنا الخاصة، وأحياناً تساهم اإلعالنات اإلختيارية بتغطية جزءاً منها

 

 والسياحةنحن ندعم اإلقتصاد •

وجدوا األماكن شهرياً قد ألف شخص  250.000زّوار موقعنا البالغ عددهم أكثر من ! بالطبع نحن كذلك

ً .على رنّوو  !لذا نحن نشّكل فرق إيجابي ونحن فخورون بأن نقولها. نت قبل الذهاب إليها شخصيا

 



 (زّوار الموقع)حقائق سريعة    

600,000  

 عدد المشاهدات
 بالشهر

360,000  

 عدد الزيارات 
 بالشهر

86% 
 محمول  

14% 
أجهزة مكتبية 

 ولوحية

250,000  

 مختلفشخص 
 بالشهر



 (الموقع المكتبي)األماكن اإلعالنية     

 شهرياً 
(ك.كويتي د دينار)  

 شهرياً 
($دوالر أمريكي )  

CPM 
($دوالر أمريكي )  

 المكان

500 1,700 11.5 
 إعالن منبثق
(400x400) 

375 1,250 9.0 
سفلي دائم 

 الظهور
(1060x90) 

325 1,100 7.5 
 جانبي أعلى
(300x250) 

275 900 6.0 
 وسط

(728x90) 

250 800 5.5 
 جانبي طويل
(300x600) 

من عدد المشاهدات وال يتم عرضها % 100اإلعالنات الشهرية تظهر * 

 .مع إعالنات أخرى بنفس المكان



 (المحمولالموقع )اإلعالنية األماكن    

 شهرياً 
(ك.كويتي د دينار)  

 شهرياً 
($دوالر أمريكي )  

CPM 
($دوالر أمريكي )  

 المكان

1,150 3,800 8.5 
 إعالن منبثق
(300x250) 

800 2,650 6.0 
سفلي دائم 

 الظهور
(320x50) 

600 2,000 4.5 
 األعلى

(320x100) 

325 1,100 2.5 
 الوسط

(300x250) 

450 1,500 3.5 
 األسفل

(300x250) 

من عدد المشاهدات وال يتم عرضها % 100اإلعالنات الشهرية تظهر * 

 .مع إعالنات أخرى بنفس المكان

 

إعالنات موقع المحمول الشهرية أغلى من الموقع المكتبي بسبب أن * 

 .أغلب الزّوار موجودين على الموقع المحمول



 إنستاغرام -التواصل اإلجتماعي    

12.9k  

 ألف متابع
 (2016لغاية أكتوبر )

 :منشور صورة
500 $ 
 ك.د 150

 :منشور فيديو
750 $ 
 ك.د 225



 فيسبوك -التواصل اإلجتماعي    

 ألف متابع 24,000
 (2016لغاية أكتوبر )

 :المنشور الواحد
300 $ 
 ك.د 100



 يوتيوب -التواصل اإلجتماعي    

 مشترك 366
 (2016لغاية أكتوبر )

 :مقال+ فيديو واحد 
2,500 $ 
 ك.د 750

 :يتضّمن
 .تحميل الفيديو الخاص بكم على قناتنا على اليوتيوب-

 (بدون حد أقصى على مدّة الفيديو)

 
 موضوع/مقال 2كتابة عدد -

 (إنجليزي+ عربي )

 
 نت.نشر المقاالت على موقع رنّوو-

 (المحمول+ المكتبي )
 

ً  4الترويج لها على صفحتنا على الفيسبوك -  .مرات شهريا



 المدعومة/ األماكن المميزة     

 شركتكم أو عالمتكم التجارية تبقى في األّول لمدة شهر كامل 

(ك.د)شهرياً  ($)شهرياً     الترتيب 

90 300 1st  

80 265 2nd  

70 230 3rd  

60 195 4th  

50 165 5th  



 المدعومة/ المقاالت المميزة     

 (مثالً تقييم )موضوع مخصص عن شركتكم أو عالمتكم التجارية / مقال 

 موضوع/مقال 2كتابة عدد -

 (إنجليزي+ عربي )

 

 نت.نشر المقاالت على موقع رنّوو-

 (المحمول+ المكتبي )
 
 

عدد غير محدود من الصور بين -

 .الفقرات بالنص
 

بالعادة نحن ننشر هكذا نوع من المقاالت -

 .إطراء/مجاناً أو كهدية



 مقاالت مع روابط  

 :مقال واحد
200 $ 
 ك.د 60

 :مقال 2عدد 
350 $ 
 ك.د 100

موضوع مدعوم ومتخصص عن شركتكم أو عالمتكم التجارية ويحتوي على / مقال 

 .رابط ينتقل بالضغط إلى موقعكم

 .“rel="nofollowاألسعار باألعلى هي لـ•
 .بضعف السعر  "rel="followيمكنم الحصول على •
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