
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سنترمعرفی پارس

کنندگان به زبان فارسی است که اطالعات آن بندی شده از محصوالت، خدمات و توزیعپارس سنتر یک فهرست دسته

بندی شده، صحیح، بروز و قابل استفاده سنتر تولید محتوای دستهشود. مهمترین هدف پارستوسط خود کاربران تکمیل می

 باشد.می

ی هازمینه در اقتصادی فعاالن افزاری تحت وب است که بستری را در اختیار کلیهنوعی خدمات نرم ،به طور خالصه محصول ما

ی خرید و فروشاقدام به  هزینه و زمان کمترو  سهولت و اطالعات بیشتردهد تا با استفاده از خدمات آن، با قرار می مختلف

 د. ننمای ترمطمئن

 به طور اختصار عبارتند از: ،های مختلفحوزهدر برای خریداران  پارس سنترهای فعالیت بر بستر مزیت

  هزار واحد شغلی 52هزار عنوان کاال و بیش از  011استفاده از دایرکتوری محصوالت و مشاغل پارس سنتر با بیش از 

 امکان جستجوی سریع و آسان محصوالت و شرکت های مورد نظر 

  های سنتیمشاهده اطالعات فنی و تخصصی محصوالت در مدت زمانی بسیار کمتر از شیوهامکان 

 های متنوعهای مورد نظر در اسرع وقت و به شیوهامکان برقراری ارتباط با شرکت 

 های تخصصیامکان دریافت خبرنامه 

  برای شرکت مورد نظر محصولیا استعالم قیمت امکان ارسال درخواست خرید 

 هاهای الکترونیک و لیست قیمتافت کاتالوگامکان دری 

 امکان دریافت لیست جدیدترین محصوالت حوزه مورد نظر در ایمیل شخصی 

  ...امکان مشاهده خدمات مرتبط با نوع معامله و محصول، از قبیل شرکت ترخیص کار، بازرگانی، حمل و نقل، بیمه و

 به صورت پیشنهاد

  های مورد نظرنیاز جهت دریافت آخرین اخبار شرکتهای مورد در شرکت اشتراکامکان 

 

 

 

 



 

ن کسب اکنندگان و به طور کلی صاحبها، تولیدکنندگان، عرضهبرای شرکتپارس سنتر های فعالیت بر بستر مزیت

 به طور اختصار عبارتند از: ،های مختلفو کار در حوزه

 ها، محصوالت، کاتالوگ الکترونیک، لیست قیمت ثبت و تعریف صفحات شخصی با امکان افزودن مشخصات و تصاویر

 های ارتباطی شرکت و شرایط فروش محصوالت و...مشخصات و راه

 مندان شخصیهای تبلیغاتی و معرفی محصول به ایمیل عالقهارسال پیغام 

 واره محصوالتثبت محصول در درخت 

 گرستجونمایش صفحه شخصی شرکت، در صورت جستجوی محصول شرکت در موتورهای ج 

  دریافت سفارشات ومدیریت آنها در صفحه شخصی 

 دریافت پیامک حاوی اطالعات سفارش دهنده به هنگام ثبت درخواست کاربران در صفحه مشتریان 

 های سایتدرج آگهی تبلیغاتی در خبرنامه 

 از طریق دامنه های دیگرجذب مشتریان خارجی از طریق ثبت شرکت به زبان(mefair.com) 

  ایتهای معتبر و تبلیغات سدر نمایشگاه "پارس سنتر"به دلیل حضور  از فرصت های تبلیغاتی پارس سنتر،استفاده 

  کاهش زمان و سهولت به روزرسانی وب سایت شخصی خود، از طریق اتصال دامنه سایت خود به صفحه اختصاصی 

 های خبری در حوزه موردنظردریافت بولتن 

 ای حوزه آن در کاالها، تخفیفات و تغییرات جدیدترین ورود از ها حوزه یا تصاصیاخ صفحات اعضای سازی امکان آگاه 

 خاص صفحه

 اطالع رسانی درخصوص نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی 

 

 

 

 

 



 

 سنترمزایای فنی پارس

 5برد و در یکی از بهترین مراکز ارائه هاستینگروز بهره می 0برنامه نویسی  هایسنتر از جدیدترین تکنولوژیپارس تکنولوژی:

 گیرد.دنیا سرویس می

شوند. ها، متون، گرافیک و... ( با دقت و وسواس فوق العاده طراحی و انتخاب میتمامی اجزاء سایت )سناریوها، فرم طراحی:

سنتر بر سهولت، کارایی و بروز بودن، مهمترین عوامل در طراحی این سایت هستند. سرپرست تیم طراحی و برنامه نویسی پارس

که در  ASP.NET AJAX Mash-It-Upباشد ایشان در مسابقه بهار میخالد آتشعهده یکی از نوابغ دنیای وب، جناب آقای 

 .برگذار شد، مقام اول را کسب نمودند 3توسط مایکروسافت 2006سال 

ار ها بسیاست تا ورود و نمایش محصوالت فانتزی و غیر کاربردی به فهرستسنتر باعث شدههای پارسسیاست کاربران هدف:

نتر به بستری جدی برای معرفی تمامی محصوالت واقعی بدل شود و توزیع کنندگان با خیال آسوده به سکمرنگ شود و پارس

ها موجب شده تا کابران سایت، کاربران واقعی و با هدف باشند، هیچ یک از معرفی محصوالت خود بپردازند. همین سیاست

 شوند.میسنتر، اتفاقی و یا برای سرگرمی وارد سایت نبازدیدکنندگان پارس

 سنتر را در نوع خود به  یک وب سایت بی نظیر تبدیل کرده است.مجموع عوامل فوق پارس

 سنترچشم انداز پارس

. باشدسنتر، بیش از پنج سال پیش استارت خورد و تا امروز امکانات و کاربردهای آن در حال توسعه میپروژه پارس

سنتر بیش از دو و نیم میلیون صفحه است. گذشته و بازدید ماهانه پارس 011111تعداد محصوالت و خدمات ثبت شده از مرز 

باشد و با توجه به رشد پیوسته در چهار ( میB2B4سنتر پربازدیدترین سایت ایرانی در زمینه معرفی محصوالت )هم اکنون پارس

 مینه معرفی محصوالت و خدمات بشناسند. سنتر را  به عنوان معتبرترین سایت در زرود به زودی همه پارس، امید می2سال اخیر

 درآمد زایی و اسپانسرشیپ

 سنتر از آبونمان اعضاء ویژه کهباشد و درآمد پیش بینی شده برای پارسسنتر رایگان میتمامی خدمات پایه در پارس

پذیرد، واند در صفحه اول آگهی بتسنتر نمیکنند، تامین خواهد شد. با توجه به انتظار کاربران، پارسامکانات بیشتری دریافت می

 .سنتر تصمیم به پذیرش یک یا چند اسپانسر گرفته استهای سنگین توسعه و نگهداری سایت، تیم پارسولی با توجه به هزینه

 اسپانسر برای سنترپارس خدمات

ه در نظر گرفتسنتر، دو مدل اسپانسرشیپ طراحی و با توجه به گستردگی محصوالت و خدمات معرفی شده در پارس 

ود گیرند و انتظار تبلیغاتی خای که در نظر میسنتر دارند با توجه به بودجههایی که تمایل به همکاری با پارسشده تا شرکت

 گذاری کنند:بتوانند سرمایه

 



 

 های خاص و محدودبندیتخصصی : درج تبلیغات به صورت تخصصی در دسته اسپانسرشیپ 

 های داخلیسنتر و تمامی صفحهدرج تبلیغات در صفحه اول پارسسایت: وب کل اسپانسرشیپ 

 سنتر برای اسپانسر، در هر مدل آمده است.در پیوست، جزئیات خدمات پارس

 اسپانسر برای سنترپارس مزایای

 کاربران، نای است بدیهی هستند، اینترنت جدی سنتر کاربرانپارس بازدیدکنندگان شد اشاره آن به باال در که همانطور 

 .بود خواهند نیز سایت اسپانسر برای ایبالقوه مشتریان

 اینترنت رد اسپانسر سایتوب رنکینگ باالرفتن باعث سنترپارس صفحات در اسپانسر سایتوب لینک گرفتن قرار 

 .شد خواهد

____________________________________________________________ 

 ، ...MVC3 ،AJAX ،Lucene ،HTML5 ،CSS3 ،SEOتکنولوژیهای استفاده شده در پارس سنتر:  -0

5- 1and1 بزرگترین دیتا سنتر دنیا در آمریکا 

 برای اطالعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید: -3

http://blogs.msdn.com/b/keiths/archive/2006/09/27/asp.net-ajax-mash_2d00_it_2d00_up-contest-winners.aspx 

4- Business To Business 

 باشدسنتر استخراج شده از آناالیز گوگل پیوست میآمار بازدید چهار سال گذشته پارس -2

  



 

 گوگل: آناالیز از شده استخراج سنترپارس گذشته سال چهار بازدید آمار

 

 

 
 (JAN 1, 2011 – DEC 31, 2014سنتر )صفحات ماهانه پارس آمار  بازدید

 

 

 

 

 
 (JAN 1, 2011 – DEC 31, 2014سنتر )تعداد بازدیدکنندگان ماهانه پارس

  



 

 تخصصی: اسپانسری -پکیج شماره یک 

گیرد. سنتر( صورت میهای اصلی پارسبندی)دستههای تخصصی اسپانسری تخصصی به صورت تبلیغ یک شرکت در زیرشاخه

های آنها قرار دهد. )تعداد شاخه های اصلی تواند تبلیغات خود را در یک دسته متناسب اصلی و تمام زیر شاخهدر این حالت اسپانسر می

 انگی و ...(، تبلیغات اسپانسر در دستهعدد می باشد مانند: الکترونیک، ابزاردقیق، عمران، کشاورزی، سخت افزار، لوازم خ 31پارس سنتر 

 باشد.درصد نمایش داده خواهد شد. مدت زمان این نوع اسپانسری شش ماه یا یک سال شمسی می 011انتخاب شده، 

 تبلیغات برای اسپانسر در این پکیج به صورت زیر انجام خواهد گرفت:

 (افیکیگر تصویر) بنر صورت به اصلی دسته)های( تخصصی انتخاب شده  صفحه در درج تبلیغات اسپانسر 

 (یکیگراف تصویر) بنر صورت به های دسته)های( تخصصی انتخاب شدهزیر شاخه درج تبلیغات اسپانسر در 

 اسپانسر، هنگام ارسال ایمیل مرتبط با دسته  محصوالت و خدمات مورد در سایت اعضا برای ایمیل ارسال

 تخصصی

 سایت های تخصصیبندیدسته در اسپانسر محصوالت گرفتن قرار باالتر 

 سنترهای پارسدرج کلمه اسپانسر در کنار نام شرکت در فهرست 

 نمود خواهد شرکت آن در سنترپارس که هایینمایشگاه در اسپانسر بنر و لوگو نام، درج 

 

 
 مثال: محل درج تبلیغ اسپانسر تخصصی در زیر شاخه اصلی محصوالت

 

 



 

 سایت:وب کل اسپانسری -پکیج شماره دو 

سنتر شامل صفحه نخست و سایت پارساسپانسری کل وب سایت به صورت تبلیغ محصوالت و خدمات یک شرکت در کل وب

 باشد.تمامی صفحات داخلی انجام می گیرد. مدت زمان این نوع اسپانسری،  شش ماه یا یک سال شمسی می

 این پکیج به صورت زیر انجام خواهد گرفت:تبلیغات برای اسپانسر در 

 (گرافیکی تصویر) بنر صورت به سایت وب نخست صفحه در درج تبلیغات اسپانسر 

 (گرافیکی تصویر) بنر صورت به سایت های داخلی وبتمامی صفحه درج تبلیغات اسپانسر در 

 سنتردرج تبلیغ اسپانسر در صفحه مدیریت )کنترل پنل( اعضاء پارس 

  اسپانسر سایتوب به لینک و محصوالت تمامی معرفی اختصاصی، قالب طراحی امکان 

 اسپانسر محصوالت و خدمات مورد در سایت اعضا برای ایمیل ارسال 

 سایت هایبندیدسته تمامی در اسپانسر محصوالت گرفتن قرار باالتر 

 شودمی ارسال کاربران برای سنترپارس طرف از که ایمیلهایی در اسپانسر لینک و نام درج 

 سنترهای پارسدرج کلمه اسپانسر در کنار نام شرکت در فهرست 

 نمود خواهد شرکت آن در سنترپارس که هایینمایشگاه در اسپانسر بنر و لوگو نام، درج 

 

 

 
سایت در صفحه نخستمثال: محل درج تبلیغ اسپانسر کل وب  

 

 



 

 : جدول تعرفه و خدمات اسپانسرشیپ1پیوست 

 قیمت ساالنه قیمت ماهیانه مکان نمایش کد آگهی

A1 
باالی جدول جدیدترین محصوالت و خدمات در 

 صفحه اصلی و باالی کلیه صفحات داخلی
 میلیون ریال 840 میلیون ریال 50

A2 
سمت چپ جدول جدیدترین محصوالت و 

 خدمات در صفحه اصلی
 میلیون ریال 120 میلیون ریال 15

A3 
یه و کل زیر گروه اصلیسمت چپ صفحه اصلی هر 

 صفحات داخلی زیرگروه
 میلیون ریال 00 میلیون ریال 7

A23  هر دو کدA2  وA3 11 میلیون ریال 100 میلیون ریال 

 

  



 

 : جدول تعرفه و خدمات عضویت2پیوست 

 عضویت ویژه عضویت رایگان امکانات  

 800 00 محصوالت تعداد 1

 * * اینترنت در اختصاصی آدرس 2

 8 2 اختصاصی سایت های قالب تعداد 0

 * * اختصاصی سایت برای تصویر ثبت 8

 5 0 محصول برای تصویر ثبت 5

 00 0 اختصاصی سایت در مقاله ثبت 0

 0 1 اختصاصی سایت در اطالعیه ثبت 7

4 subdomain اختصاصی  * 

 *  اختصاصی سایت در پاسخ و پرسش ثبت 1

 *  اختصاصی سایت در خبر ثبت 10

 *  ها فهرست در گرفتن قرار باالتر 11

 *  pcn.ir اول صفحه در آگهی ثبت 12

 *  سایت اول صفحه برای اختصاصی بنر 10

 پیشرفته ساده سایت آمار نمایش 18

 *  محصول برای فایل بارگذاری 15

 *  محصول برای لینک ثبت 10

 رایگان اشتراک هزینه 

 تومان هزار  54

 یا ماه در

 تومان هزار 884

 سال در

 

 


