
 غاتی سابمیتهمراهی در شبکه تبلی
 نین مطالعه ک بمیتساد در مورمی تونین همین فایل انتهای 

 ماه معتبر هستن  6 به مدتطرح هر دو 

 

 : 1رح ط

ظار داریم شما  وض انتمعرفی می کنیم و در ع غبرای تبلی سابمیتگان برگزارکنندشما رو به ما ه : خالص 
 .  ئل بشیدصد تخفیف برای برگزارکنندگان سابمیت قادر 50

 :  مزیت برای شما

ه  راق در تبلیغ از طریدرصد  50امکان استفاده از تخفیف یت شبکه تبلیغاتی سابمیت )عضو .1
 ( های ارتباطی سایر اعضا

 سب درآمد از راه تبلیغات مسابقات سابمیتک  .2
 گزاری مسابقه در سابمیتی بر رصدد 25یف دریافت تخف .3

 رخواست ما :  د

 نندگان سابمیت برگزارک برای تبلیغ در کانال شما د ص در  50خفیف در نظر گرفتن ت .1

 

 : 2طرح 

)برگزاری مسابقه ، آزمون ،  یت تفاده از خدمات سابماس درصدی 50 ه : ما به شما تخفیفص خال
عوض انتظار  و در  رو ارائه میدیم لوگو و...( وستر وحی پطرابه همراه ساخت برند در فضای مجازی 

 ابمیت همراهی نمایید. ان سکنندگ به برگزار سابمیت تبلیغ مسابقات در داریم 

 زیت برای شما :  م

ه  راق در تبلیغ از طریدرصد  50امکان استفاده از تخفیف یت شبکه تبلیغاتی سابمیت )عضو .1
 ( های ارتباطی سایر اعضا

 یتسابم زاری مسابقه در رگ صدی بدر 50خفیف دریافت ت .2

 

 درخواست ما :  



عکس یا ویدیو همراه با  ، در قالب ثر دو مورد در هر ماه بمیت )حداک مسابقات ساتبلیغ رایگان  .1
 کوتاه( کپشن 

 

 سابمیت : 

 ؟ بمیت چیهال ساک 

 http://sbmt.ir/ 

. این سایت مثل یک پل بین ایران هستمسابقات آنالین در سابمیت اولین و تنها پلتفرم برگزاری 
و شرکت   ...(فعال و  تیم های، مل موسسات ، ادارات دولتی ، انجمن ها )شا مسابقات برگزارکنندگان

و هزینه های   وقتبا استفاده از سابمیت شما می تونین بدون صرف کنندگان مسابقات عمل می کنه. 
 ن. تون رو بسازید و یا تقویت کنیکنین و برندسابقات خودتون رو برگزار  زاف طراحی سایت ، مگ 

 ؟بمیت با سایت های دیگه چیهفرق سا

 ن رو داریم! تود توسط شماست. همه جوری هواسابمیت ساخت برند های جدیهدف 

و نه  آزمون آنالین ) ساخت  که مخصوصابمیت با سایت هایی جود نداره! سسایت دیگه ای وو البته 
. سابمیت شامل قالب های برگزاری مسابقه آنالین هست که  دی دارهتفاوت های زیان هستقه( مساب

اعالن برای شرکت کنندگان ،  تایم روی امتیاز ، جدول رتبه بندی آنالین ، ارسال ثیر امکاناتی مثل تا 
ثبت نام( ، باز شدن سواالت پس از حل   )با هزینهمسابقات پولی برگزاری مسابقات تیمی ، برگزاری 

و   یشه که باعث تمایز سابمیت م و کلی امکانات دیگه بارگذاری رسانه،   هخاص دیگشدن سواالت 
 میده نه استرس!( انتقال سابمیت هیجان رو تجربه خیلی خوبی رو به شرکت کننده منتقل می کنه ) 

 ه مضاعف برگزارکنندگان به سابمیت میشه! یت باعث عالقعطاف پذیری باالی سار انهزینه کم در کنا

لیغ در فضای مجازی  تبوگو و ثل طراحی پوستر و لتی مامکاناات نندگان مسابقیت به برگزارک ضمنا سابم
به روز مخاطب بیشتری  ن و روز ث میشه برند های جدیدی شکل بگیر با هزینه پایین رو میده که باع 

 جذب کنن.

 .استخار م عث افتاتی سابمیت بالیغشبکه تبراهی با شما به عنوان یکی از اعضای هم

ا  با مال داشتین حتما سبت به دو طرح بانذابتری یا پیشنهادات جت بیشتری بود نیاز به توضیحااگه  
 در سابمیت رتباط با ماصفحه ا ق طریاز ! ددر میون بذاری
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