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مقدمه
تحـت شرکت گسترش طراحان نقش الماس یکی از شرکت های دانش بنیان و پیشرو در تولید نـر  ازاارهـای

.تاسیس شده  و زعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است1390وب بوده که در سال 

ایــش شــرکت طــی ســابقه ی ده ســاله ی خــودم و وزهــای تز  و هــروری ت ــت ارائــه ی خــدوات نــر  ازــااری بــه 

. کاربرانش را دریازت کرده است

و سـرویس اشـتراک ویـدئوی اینمـا ( iNoti)آی سی تی با نـا  ت ـاری آی نـوتی نر  ازاار تحت وب در حوزه ی 

(eNama )دو پروژه ی بارگ وتحقق یازته ایش شرکت است.

با سروایه اولیـه و وحـدودم زعالیـت خـودش را 1398در اواخر سال ( eNama)اشتراک ویدئو اینما سرویس 

.استشروع کرد و اوروز تاو لیست یکی از پر بازدید تریش سرویس های اشتراک ویدئوی ایرانی 

ویری و ایش سرویس از همان ابتدام با هدف حمایت از تولید کنندگان و بازنشر دهندگان وحتوای صـوتی و ت ـ

وسـ  م  تاینمـابا تمرکا بر ای اد راهکاری ت ت کسب درآود کاربران و ای اد ت ربـه ی خوشـایند بـرای وباطبـان 

شـده شرکت گسترش طراحان نقش الماس به عنوان یکی از پروژه های س یم در بحث کارآزرینیم راه انـدازی

.است
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معرفی کوتاه رسویس ایمنا



معرفی کوتاه رسویس ایمنا

اینما یک سرویس اشـتراک ویـدئویی بـوده کـه وحتواهـای خـود را بـه صـورت دسـته بنـدی شـده در اختیـار •

ظـر حتی ببش تداگانه ای برای گروه سنی کودکـان و نوتوانـان در ن. وباطبان بازدید کنندهم قرار خواهد داد

م سـاعت ا گرزته شده است تا والدیش بتوانند با خیال آسوده با نمـایش وحتواهـای سـرگر  کننـده و آووزشـی

ـــغول  ـــود را وش ـــان خ ـــدکودک . .                                                                                                           .کنن

ا پلتفر  ویدئویی اینمام زضای ذخیـره سـازی و ابـری ناوحـدودی را در اختیـار کـاربرانش قـرار خواهـد داد تـ•

فیـت و بتوانند بدون دغدغه های زیر ساختیم وحتواهای صوتی و یا ت ویری خود را بر روی ایـش بسـترم بـا کی

ازـاار زروت های وتفاوتم بارگذاری نمایند و با زراخوانی آن ا در وب سایتم وبـگگم اپلیکیشـش و یـا هـر نـر 

ذاری وحتواهای خود را ونتشر نمایند و به ازای هر یک بازدیدی که از ویدئوی بارگدیگریم ویدئوی تحت وب 

..                                   شده ی آن ا وی شودم از اینما کسب درآود کنند
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دادهام همچنیش اینمام در راستای ای اد بستری وناسب و قوی ت ت برگااری کگس ای و ازیم همایش ها و روی•

رکت ها پلتفر  پبش زنده را تحت عنوان وبینار و کگس و ازی راه اندازی کرده است تا وراکا آووزشـی و شـ

ا بتوانند با ب ره گیری از ایش سرویس قویم بدون دغدغـه های زیرسـاختیم اسـتریم پبـش زنـده ی خـود را بـ

.کم تریش تاخیر و با باتتریش کیفیت به کاربرانی ناوحدود در سراسر ت ان نشان دهند

واهـد کنار همه ی ایش وواردم بحث درآودزایی از اینمام تن ا به بازدید ویدئوهای بارگذاری شدهم خگصه نبدر •

وم شد و کاربران وی توانند با زعالیت های دیگرم از تمله همکاری در زـروش ویـدئوم همکـاری در پبـش ویـدئ

ود را اینمـام درآوـد خـپلتفـر  زروش اکانت های پیشرزته و یا زروش تبلیغـات بنـری و یـا ویـدئویی بـر روی 

.. .                                           دهندازاایش 

ای اد شـده اینما برای کاربران و کسب و کارهام شرایطی به وتود آورده است تا بتوانند با ب ره گیری از بستر•

ری تذب کنند و اینما و یا ابتدای ویدئوهام وشتریان بیشتپلتفر  ت ت نشر تبلیغات بنری و ویدئویی بر روی 

.کسب و کار خود را رونق ببشند
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ک ویدئو  ایراینجایگاه ایمنا در بنی رسویس :های  اشرتا
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سـایت 10ایرانـی و یـا حتـی سایت برتـر 500بیش وطلوبی تایگاه اینما توانسته است در طی ایش ودت کوتاهم 

500یـر اینما توس  همکاری با سایت های برتـر و رتبـه هـای زهمچنیش . کندبرتر اشتراک ویدئوی ایرانی پیدا 

.را ازاایش دهدشده ایرانیم توانسته است تعداد بازدید ویدئوها و تبلیغات ونتشر 

روی از طرف دیگر با قابلیت همکاری در پبشم ویـدئوها و تبلیغـات ابتـدای ویـدئوها بـه صـورت ت ـادزی بـر

.دسایتم وبگگ و یا شبکه اتتماعی ازرادی که از ایش قابلیت استفاده کرده اندم نمایش داده خواهد ش

کـردم ازراد تولید کننده و بازنشر دهنده ی وحتوا درآود بیشتری از بازدید ویـدئوها کسـب خواهنـدایش رو از 

یان تدیـدی همچنیش کسب و کارهایی که تبلیغات خود را به اینما سپرده اندم بـا دریازـت کلیـک بیشـترم وشـتر

.تذب خواهند کرد



رتبه   الکسا   ایمنا      در    ایران و جهان
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255: ایرانرتبه 
10, 330: رتبه ت ان

Source: Alexa – May 2021



میلیون      بازدید      کننده   یکتا،     در  ماه 

از    ایمنا       بازدید    می کنند
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30+
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ایمنا بیشرت در چه روزها و ساعیت بازدید دارد؟

زادتـری نمودار بات به وا نشان وی دهد کاربران بیشتر در ساعات پایانی روز و روزهای پایان هفتـه وقـت آ

.تاینما را خواهند داشسرویس و استفاده از وحتواهای بارگذاری شده بر روی اینما برای زعالیت در 

18



مختلفپوشش گسرتده     تبلیغات       بر روی       پلتفرم های
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کلیک    روزانه  از     گوگل850,571به طور میانگنی       
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ک ویدئو  ایمن اتاثری تبلیغات بر روی رسویس اشرتا
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ری اسـتم از آن ایی که بحث تولید وحتوا یکی از با ارزش تریش و تاثیر گذارتریش کارها در زرآیند تـذب وشـت

لی رشد و تماوی ازراد و یا کسب و کارهای کوچک و بارگ وی بایست تولید وحتوا و تبلیغات را تاو برناوه ی اص

.توسعه قرار دهند



11 (eNama)سرویس اشتراک ویدئو اینما 

نیـای وبم اینما بستر وناسبی را برای نمایش وحتواهای کـاربران و حتـی نمـایش تبلیغـات گسـترده ی آن ـا  در د

یر اینما و ویدئوهای آن روز به روز در حال ازاایش است که همیش اور تـاثتعداد بازدید از .استزراهم کرده 

.از اوکانات ایش سرویس استفاده کرده اندتا بساایی در پیشرزت کسب و کارهایی دارد 

.نندویدئو وارکتینگ به کاربران کمک خواهد کرد تا ب تر خودشان و کسب و کارشان را به دنیا وعرزی ک



چرا تبلیغات گسرتده در ایمنا
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ه خـوبی اینما به تازگی زعالیت خود را شروع کرده است اوا توانسـته در ایـش وـدت کوتـاه بـسرویسبا آنکه 

.تایگاه وحبوبی وابیش تماوی کاربران ایرانی پیدا کند

هم نـه تن ـا نکته ی قابل توته این است که اینما با دریازت هاینه بسیار اندکم نسبت بـه سـرویس های وشـاب

وب سایت هـا و بلکه اوکان پبش تبلیغات ویدئویی را بر رویم کندویاینما پبش پلتفر بر روی راتبلیغات

.وبگگ های همکاری که از بستر اینما ت ت نمایش وحتوای ویدئویی استفاده وی کنندم زراهم وی آورد

اری در تمایل دارندم وی توانند بـا ب ـره گیـری از ببش هـای همکـاینما همکاری با به در نتی ه سایت هایی که 

دئوها را کد اسکریپت و آی زریمم تبلیغات ابتدای ویدئو و بنر های همسان روی ویپبش و به اشتراک گذاری 

.به نمایش بگذارند

تـاثیر نمی شـود لـذا ویـااناینمـا از ایش رو تعداد بازدید تبلیغات ازاایش یازته و تن ـا وحـدود بـه وبـاطبیش 

.اینما ازاایش پیدا خواهد کردپلتفر  گذاری تبلیغات در 
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ایمنارم    پلتفرشایط    ثبت    سفارش    تبلیغات    بر روی    

ت تـا تماوی کاربران حقیقی و حقوقی اینما  ت ت وعرزی و توسعه ی کسب و کارشانم ایش اوکان را خواهند داش

م تبلیغـات (همسـانم کنـار صـفحه و پـاییش پلیـر)تبلیغات خود را بر روی سرویس اینما در قالـب تبلیغـات بنـری 

ران به همیش ونظـور کـارب. نمایش بگذارند و وشتریان بیشتری تذب کنندبه ( VMS)ویدئویی و تبلیغات وتنی 

ه ثبـت وی توانند ت ت ثبت سفارش تبلیغات به سایت آی نوتی وراتعه نماینـد و بـر اسـاس قـوانیشم اقـدا  بـ

ساعت درخواست ها را بررسی کـرده و در صـورت تاییـد 48-24کارشناسان طی ن ایتا ..سفارش تبلیغ نمایند

.آن ا را بر روی ایش سرویس به نمایش وی گذارند



رم     ایمنامزایای     ثبت     سفارش     تبلیغات      بر روی     پلتف
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م در حال نمایشاوکان انتشار تبلیغ در قالب تبلیغات بنری پاییش و کنار ویدئوم بنر همسان بر روی ویدئو

ویدئویی قبل از نمایش ویدئو اصلیو تبلیغات  (VMS)تبلیغات وتنی 

اینمابا اینما و وب سایت های همکار سرویس اوکان نمایش تبلیغات بر روی 

اوکان ثبت سفارش تبلیغات به همراه سفارش ساخت تبلیغات بنری و یا ویدئویی

د نظر شمااوکان لینک تیار تبلیغاتی و یا بنر تبلیغاتی به سایتم وبگگ و یا شبکه های اتتماعی و

بازدهی بیشتر نسبت به تبلیغات ویدئویی در شبکات اتتماعی

... نمایش تبلیغات بر روی ویدئوم کانالم ووقعیت تغرازیایی و تعییش وحدودیت اوکان 

ثانیه و یا بیشتر5اوکان رد کردن آگ ی تبلیغاتی پس از 

اوکان پن ان کردن و یا نمایش دادن بنر همسان بر روی ویدئو توس  وباطب

اینماپلتفر  اوکان هدزمند سازی نحوه ی پبش تبلیغات بر روی 

1

2

3

4

5

6

7

8

9



مناروش های درج تبلیغات     بر روی  پلتفرم     ای

ه تن ـا پلتفر  اینما وحل وناسبی بـرای در  تبلیغـات اسـتم زیـرا نـ

سـتم بلکـه تبلیغات ونتشر شده بر روی پلتفر  اینما قابل نمایش ا

بــر روی ســایت های همکــاری کــه از زیرســاخت اینمــا بــرای نمــایش 

مـایش ویدئو استفاده وی کننـدم تبلیغـات ویـدئویی و بنـر همسـان ن

اینمـا نتی ه کسب و کارهایی که تبلیغات خود را بهدر .ویشودداده 

شان سپرده اندم نتی ه ی ب تری خواهند گرزت و ویاان ورودی سایت

ـــــدا خواهـــــد کـــــرد ـــــری پی . .                         ازـــــاایش بی نظی

شـابه تبلیغـات گسـترده در اینمـا نسـبت بـه پلتفر  هـای وهاینه ی 

.کمتر و بسیار به صرزه تر وی باشد

ــه  ــا ب ــر  اینم ــر روی پلتف ــات ب ــال حاهــر تبلیغ ــل 5در ح روش قاب

.پذیرش وی باشد
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مدلهای انتشار تبلیغات بر  روی پلتفرم ایمنا
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عدد10000:حداقل تعداد پبش

ریال200 :وبلغ هر پبش

عدد 50000:حداقل تعداد پبش

ریال50 :وبلغ هر پبش

عدد10000

روش بر روی سرویس اینما قابل انتشار است که در ایش صفحه5در حال حاهر تبلیغات گسترده به 

ی گذاریم  در صفحه ی بعدی توهیح کاول تبلیغ ویدئویی را در اختیارتان و. نوع آن اشاره کرده ایم4به 

وتنی تبلیغات 

عدد10000:حداقل تعداد پبش

ریال100 :وبلغ هر پبش

یدئو تبلیغ بنر ثابت پاییش و ئوتبلیغ بنر ثابت کنار وید

:حداقل تعداد پبش

ریال400 :وبلغ هر پبش

بنر پبش هماوان با ویدئو
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عدد25000:حداقل تعداد پبش

ریال600 :وبلغ هر پبش

عدد10000:حداقل تعداد پبش

ریال650 :وبلغ هر پبش

عدد250000

عدد500000:حداقل تعداد پبش

ریال300 :وبلغ هر پبش

:حداقل تعداد پبش

ریال400 :وبلغ هر پبش

عدد50000:حداقل تعداد پبش

ریال550 :وبلغ هر پبش

عدد1000000:حداقل تعداد پبش

ریال250 :وبلغ هر پبش

عدد100000:حداقل تعداد پبش

ریال500 :وبلغ هر پبش

ی ویدئویتبلیغات 
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بر توانندویدارنداینماپلتفر رویبرویدئوییصورتبهراتبلیغاتپبشسفارشدرخواستکهازرادی

.نماینداعمالوحدودیتزیرموواردبهتوتهباتبلیغاتپبشنحوه یروی

ایرانداخلبازدیدکنندگانبرایتبلیغاتپبشوحدودیت•

ایرانازخار کنندگانبازدیدبرایتبلیغاتپبشوحدودیت•

ونتببش ریاواستانبازدیدکنندگانبرایتبلیغاتپبشوحدودیت•

بازدیدکنندگانبرایروزدرتبلیغاتپبشتعدادوحدودیت•

خاصبندیدستهویدئوهایرویبرتبلیغاتپبشوحدودیت•

ویدئوییتبلیغپبشاتباریزوانوحدودیت•

محاسبه ی       تعرفه     پخش       تبلیغات        بر اساس     محدودیت های      اعمال     شده
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هاینه تبلیغات ویدئویی اینما و درصد ازاایش هاینه با احتساب زیلترهای اعمال شده

حداکثر تعداد پبش تبلیغ در روزونطقه نمایش تبلیغودت زوان اتباری پبش تبلیغ(ریال)هاینه پایه تعداد درخواست

10.0006.500.000

درصد ازاایش0–ثانیه 5

درصد ازاایش5–ثانیه 6

درصد ازاایش10–ثانیه 7

درصد ازاایش15–ثانیه 8

درصد ازاایش20–ثانیه 9

درصد ازاایش25–ثانیه 10

وحدودیت پبش داخل یا 

درصد 10–خار  از ایران

ازاایش

وحدودیت پبش در 

مبــــرهای ونتبــــش 

درصد ازاایش30

درصد10-عدد10000

درصد10–عدد 20000

درصد10–عدد 30000

درصد10–عدد 40000

درصد10–عدد 50000

25.00015.000.000

50.00027.500.000

100.00050,000,000

250.000100.000.000

500.000150.000.000

1.000.000250.000.000
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.(خواهد شدویدئویی است که قبل از پبش ویدئوی اصلیم به بازدید کنندگان نمایش داده)ویدئو تبلیغاتی
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که پاییش پلیر ویدئوی در حال پبشم به بازدید GIFو یاJPGبنری با زروت )بنر ثابت پاییش ویدئو 

(کنندگان نمایش داده خواهد شد
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که سمت چپ ویدئوهای در حال پبشم به بازدید GIFو یاJPGبنری با زروت )بنــر ثابت کنار ویدئو 

(خواهد شدداده کنندگان نمایش 
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که بر روی ویدئوهای در حال پبشم به بازدید GIFو یاJPGبا زروت بنری )هماوان با پبش ویدئوبنــر 

ن کند و یا کنندگان نمایش داده خواهد شد و تماشا کننده ایش اوکان را خواهد داشت تا بنر تبلیغ را پن ا

(ببینید و یا بر روی آن کلیک کندو ددا باز کند و 
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ه و زق  در ودل تبلیغات هاینه ی بسیار پاییش تر از سایر روش های تبلیغاتی داشتایش تبلیغات وتنی 

ش قابلیت همچنی. قالب وتش  همانند پیاوک وتنی باتی ویدئو به بازدید کنندگان نمایش داده خواهد شد

.کلیک به صفحات وب و شبکه های اتتماعی دلبواه شما را خواهد داشت
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ورسدس بنا توان:برندقلمچی:برندکارگااری بانک ساوان:برند

آرسیش سازه:برند نان اورنگ:برند
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ورسدس بنا توان:برندقلمچی:برندSwitch:برند

G+ plus:برند کگسینو:برند
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گسترش طراحان نقش الماس:برند

الماس 

ورسدس بنا توان:برندقلمچی:برند

و تمع تفریحی اقاوتی ورسانا:برند گسترش طراحان نقش الماس:برند
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ورسدس بنا توان:برندقلمچی:برندSAVIS:برند

نوشاد:برندسمنوی سنتی عمه لیگ:برند Dalaranstore:برند
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هانیشا:برند6040:برند

Dr.alirezabaghdadi:برندبوتیک هتل س روردی:برند Dr.armaghantahami:برند

Zarna:برند Gold
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گالری پتینه:برندسریال ووچیش:برند

گروه زنی و ندسی ارسگن:برندودرسه پیشگاوان:برند کلینیک داوون:برند

ووسسه زبان گویش:برند
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SAVIS:برند

ووگه:برند

صنایع غذایی درسا:برندKhalifeh Shop:برند

Meryasgold:برندرازیا:برند



All roads lead to eNama

یه    جا    به   جای    همه    جا

www.enama.ir




