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 تعاریف -1

 Online Video Advertising –تبلیغات ویدئویی آنالین  -1-1

ثانیه( قبل از  30تا  15هنگامی که یک مخاطب بر روی ویدئوی مدنظر خود در آپارات کلیک می کند، یک تیزر تبلیغاتی )

به بعد مخاطب می تواند ویدئو  5ثانیه اول آن اجباری است و از ثانیه  5اصلی نمایش داده می شود که دیدن پخش ویدئوی 

 .( نمایدskipرا رد )

 

 TrueView –پخش تضمینی ویدئو  -2-1

پیام تبلیغ در این نوع تبلیغ، برند تنها زمانی هزینه پرداخت می کند که درصد قابل توجهی از ویدئو دیده شود و به اصطالح، 

ثانیه ای قبل از ویدئوی اصلی نمایش داده  15مخابره شده باشد. برای مثال در حالت استاندارد پخش تضمینی، یک تیزر 

به بعد امکان رد کردن تبلیغ وجود دارد و تنها در  5ثانیه اول آن را مشاهده می کند. از ثانیه  5شود که مخاطب حتما می

برای برند محاسبه می گردد. مزایای  بازدید، هزینۀ یک شود( 10)مخاطب وارد ثانیه  دیده شود کاملویدئو از  %60صورتی که 

 اصلی این مدل از تبلیغ عبارتند از:

 تبلیغ را رد می کند و بودجه هرز نمی رودبه راحتی نباشد،  تبلیغ اگر مخاطب جزو جامعۀ هدف 

 خصی خود و از روی عالقه تبلیغ را تقریبا برند زمانی بابت پخش تبلیغ پول پرداخت می نماید که مشتری با تمایل ش

 به مخاطبان و احترام تا انتها تماشا می کند و این یعنی عدم نمایش اجباری

  اگر یک مخاطب هدف یکبار تبلیغ را دیده باشد، برای بار دوم تبلیغ را رد می کند و بنابراین برند هزینۀ مازادی را

 کندجهت نمایش پیام خود به یک مخاطب تکراری پرداخت نمی 

 محقق مورد نظر از تبلیغ را به  وی ویدئو، می توان به صورت آنی، خروجیبا توجه به قابلیت کلیک بر روی لینک ر

 و تمایل و عالقۀ مشتری می تواند سریعا به اقدام تبدیل شود. نمود

 

 Video Boost –ویدئو (افزایش بازدید بوست ) -3-1

ثانیه باشند می توانند با  30ویدئوهایی که بیش از ثانیه می باشد.  30سیستم پخش تضمینی ویدئو برای ویدئوهای کمتر از 

(، بازدید دریافت نمایند. این کار از طریق قرار گرفتن ویدئوی مدنظر برند در Boostکمک تکنولوژی افزایش بازدیدِ آپارات )

ین ها و همچنین پیشنهادات ویژه انجام خواهد شد. برای مثال برند می تواند برای یک صفحه اصلی آپارت، بخش پربازدیدتر

هزار نمایش تقاضا کند و این تعداد بسته به جذابیت عنوان و محتوای ویدئو، در چند ساعت تا چند روز  100ویدئوی خود 

یک بر روی ویدئو و همچنین صفحۀ اقدام با محقق خواهد شد. الزم به ذکر است در این حالت امکان قراردادن لینک قابل کل

 قابلیت کلیک در انتهای ویدئو وجود دارد.

 



    

 Aparat Categories –دسته بندی های آپارات  -4-1

برند می تواند ویدئوی خود را در حالت عمومی و بر روی تمام ویدئوها پخش نماید و یا یکی از دسته بندی های موجود در 

کودک، تکنولوژی و ...( را انتخاب نماید. البته پخش در یک دسته بندی خاص هزینۀ انوان، سالمت، آپارات )ورزشی، خبری، ب

 .استنیاز  مورد جهت مصرف بودجۀ تبلیغاتیبیشتری داشته و زمان طوالنی تری 

 

 Admin Panel -پنل مدیریت  -5-1

لحظه ای وضعیت تبلیغات و بودجۀ خود را به هر برند یک داشبورد مدیریتی اختصاص داده می شود تا بتواند به صورت 

 مشاهده نماید. موارد زیر در پنل قابل مشاهده می باشند:

 تعریف چندین کمپین و مشاهدۀ آمار هرکدام به صورت جداگانه 

 مشاهدۀ تعداد نمایش ویدئو: تعداد دفعاتی که ویدئوی منتخب پخش شده است 

  که ویدئوی منتخب تا ثانیۀ مورد نظر پخش شده استمشاهدۀ تعداد نمایش کامل ویدئو: تعداد دفعاتی 

 مشاهدۀ تعداد کلیک بر روی لینک: تعداد کلیک هایی که بر روی لینک ویدئو صورت پذیرفته است 

 مشاهدۀ آی پی ها: مشاهدۀ آی پی های منحصر به فردی که ویدئو را تماشا کرده اند با نمایش تاریخ و ساعت 

 

 کمپینو نظارت بر کنترل  -6-1

پی توجه به این که آیبرند می تواند از طریق ورود به پنل مدیریتی خود در هر لحظه نمایش های انجام شده را چک نماید. با 

نمایش داده می شود، برند می تواند با کمک یک )آی پی، تاریخ و زمان( افرادی که ویدئو را تماشا کرده اند با جزئیات کامل 

 )کامپیوتر/موبایل/لپ تاپ(، پخش تبلیغ را به راحتی صحه سنجی نماید.خود  متعلق به یا چند سیستمِ 

 

 شرکت همکار/مشاور -7-1

آژانس های تبلیغاتی و یا مشاوران سازمانی می توانند از طریق آژانس صباویژن )مالک و مجری انحصاری تبلیغات آپارات(، 

مشتریان خود  همۀاقدام به ثبت نام در سامانۀ پذیرش تبلیغ در آپارات نمایند و یک پنل مدیریتی جهت کنترل کمپین های 

 نمایند.دریافت 
 

 دادقرار انعقاد نحوۀ -2

مشتریان حتما باید از طریق یک آژانس تبلیغاتی و یا مشاور اقدام به خرید تبلیغات در آپارات نمایند. در این حالت یک قرارداد 

 منعقد می گردد. صباویژنسه جانبه بین آژانس/مشاور، مشتری و 

 وجود ندارد. آپارات با)بدون آژانس یا مشاور( انعقاد قرارداد به صورت مستقیم  امکانبرای برند، نکته: 



    

 تخفیفات -3

زیر برای آن ها متنوع ، تخفیفات جهت بهره بردای حداکثری از تبلیغات ویدئویی در آپارات جهت حمایت از مشتریان و برندها

 در نظر گرفته شده است.

 فرهنگی/ایرانیتولید  -1-3

 به این مشتریان تعلق خواهد گرفت.  تخفیف %10جهت حمایت از تولیدات ایرانی و کاالهای فرهنگی، 
 

 پرداخت نقدی -2-3

نماید، متناسب با درصد  نقدی تمام یا بخشی از مبلغ قرارداد پرداختدر صورتی که مشتری همزمان با انعقاد قرارداد اقدام به 

 مطابق با جدول زیر برای ایشان درنظر گرفته خواهد شد: تخفیفیپرداخت نقدی، 

 تخفیف )از کل مبلغ قرارداد( پرداخت نقدی

100% 20% 

50% 10% 

30% 5% 
 

 مبلغ قرارداد -3-3

 به ایشان تعلق خواهد گرفت: ، تخفیفات ویژهبا توجه به مبلغ قرارداد هر مشتری، مطابق با جدول زیر

 تخفیف )میلیون تومان( قرارداد مبلغ

50-99 10% 

100-199 20% 

200-399 25% 

400-599 30% 

600-799 33% 

800-999 36% 

 %40 به باال 1000
 

مبلغ تخفیف اقدام به انعقاد قرارداد جدیدی نماید،  ن سالدر هما نکته: در صورتی که یک مشتری پس از عقد یک قرارداد،

 جدید برابر مجموع مبالغ دو قرارداد )جدید+قدیم( لحاظ خواهد شد.قرارداد 

 



    

 نرخ پایه و ضرایب -4

( به صورت عمومی و بدون اعمال %60 با تضمین پخش ثانیه ای 15ویدئوی بار نمایش موفق ویدئوی استاندارد )نرخ پایۀ هر 

تیزر از حالت استاندارد و یا انتخاب تضمین زمان پخش تومان می باشد که با توجه به افزایش مدت زمان   700هر گونه فیلتر، 

 این نرخ اعمال خواهد شد. بندی یا استانی، ضرایب متناسب بهفیلترهای دسته

 

 پخش زمان تضمینضریب  -1-4

 ، ضرایب جدول زیر به نرخ پایه اعمال خواهد شد:تیزربا توجه به مدت زمان تضمین پخش 

تضمین زمان 

 پخش
 ثانیه 19 ثانیه 17 ثانیه 15 ثانیه 13 ثانیه 11 ثانیه 9

 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 ضریب
 

 ثانیه کامل دیده می شود و مخاطب وارد ثانیه دهم می شود. 9است که ثانیه بدین معنی  9تضمین نکته: 

 

 دسته بندی هاضریب  -2-4

تیزر در حالت استاندارد در تمامی دسته بندی های آپارات )خبری، ورزشی، تکنولوژی، بانوان، کودک، ورزشی و ...( پخش 

دسته بندی پخش شود، ضرایب جدول زیر بر نرخ پایه خواهد شد. در صورتی که مشتری بخواهد که تیزر تنها در یک یا چند 

 اعمال خواهد شد:

 

 ضریب انتخابی تعداد دسته بندی

 1 همه

5 1.2 

4 1.4 

3 1.6 

2 1.8 

1 2 
 

 



    

 دسته بندی های آپارات عباردتند از:

 

 

 

 IPانتخاب استان هدف بر اساس  -3-4

مخاطبانی که از استان های خاصی از کشور در حال تماشای آپارات هستند مشتری می تواند انتخاب کند که تبلیغ تنها به 

 نمایش داده شود. در صورت انتخاب تعداد استان های هدف، ضرایب زیر بر نرخ پایه اعمال خواهد شد:
 

 ضریب (IPاستان هدف )بر اساس تعداد 

 1 همه

5 1.1 

4 1.2 

3 1.3 

2 1.4 

1 1.5 
 

 .می باشد RIPE اطالعات استانی استخراج شده ، بر اساس داده های رسمی سازمان بین المللیالزم به ذکر است 

 



    

 تیزر و استاندارد کیفیت -5

از آن جایی که کنترل فضای آنالین در دستان مخاطب می باشد، تیزرهای تولیدی باید از لحاظ کیفیت و جذابیت قابل قبول 

 5می باشد یعنی به صورت میانگین از هر  5نمایش تیزر به تعداد نمایش کامل تیزر( باشند. میانگین نرخ تبدیل )یعنی تعداد 

 50.000بار نمایش یک تیزر، یک نفر آن را کامل مشاهده می نماید. با توجه به این نکته، در صورتی که در فاز یک تبلیغ ) 

در راستای سیاست احترام به آزاردهنده است و باشد، یعنی تیزر برای مخاطبان  10مرتبه نمایش تیزر(، نرخ تبدیل بیش از 

 جایگزین نماید. جدیدباید تیزر خود را با یک تیزر  ، برندانمخاطب

 

 فسخ قرارداد -6

، با کسر امتیازارت قرارداد متناسب با مبلغ پخش شده، فرآیند صباویژندر صورت فسخ قرارداد با اعالم کتبی آژانس/مشاور به 

 فسخ قرارداد انجام خواهد شد.

 

 چالش تبلیغ خوب -7

این حالت برای تشویق برندها برای تهیۀ تبلیغات جذاب و مخاطب پسند طراحی شده است. بدین صورت که ویدئوی برند به 

نماید،  ویدئو )دکمۀ اکشن( کلیکینک صورت تضمینی پخش خواهد شد، اگر مشتری تا انتهای ویدئو را تماشا و یا بر روی ل

ۀ اجباری ثانی 5 گذشت همان آپارات خواهد بود. تنها به ازای هر مخاطبی که بعد ازبرند هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند و م

تومان در حالت پایه از برند کسر خواهد شد. این  100کلیک کند، مبلغ  skipاز تبلیغ استقبال نکند و بر روی دکمۀ  اولیه،

 صرفه خواهد بود.دارند بسیار مقرون به  چالش برای مشریانی که فکر می کنند ویدئو و یا کمپین طراحی شدۀ جذابی

 زیر به مشتریان تعلق خواهد گرفت: تخفیف مبلغ قرارداد مطابق با جدولدر این حالت 

 )تومان( skipقیمت هر  )میلیون تومان( قرارداد مبلغ

 100 20تا 

20-50 90 

50-100 85 

101-200 80 

 75 200باالی 
 

استان و دسته بندی(، ضرایب مربوطه به قیمت پایه اعمال  تبصره: در صورت اعمال فیلتر )افزایش تضمین پخش یا انتخاب

  خواهد شد.



    

 سهمیه پخش و تعریف کمپین پیوست: محاسبه
 

بۀ تعداد سبا کمک جدول محا  /tarrifadvisorywww.sabavision.com مشتریان می توانند با مراجعه به آدرس 

ریافتی، بر اساس بودجۀ مدنظر خود و سایر تخفیفاتی که طبق ضوابط به ایشان تعلق می گیرد، سهمیه پخش دریافتی پخش د

 خود را محاسبه نمایند.

 بودجه، کمپین های مختلفی را مشتری می تواند پس از مشخص شدن سهیمه پخش دریافتی، مطابق با جدول تخصیص

 مشاهده کند.را هر کمپین  نماید و تعداد پخش نهایی خود در فیتعر

میلیون تومان بودجه برای تبلیغات ویدئویی در آپارات در نظر گرفته است. طبق جدول  100فرض کنید یک مشتری  مثال:

 یا محصوالت فرهنگی باشد یداخل کنندۀمشتری تولید اگر اینتخفیف به ایشان تعلق می گیرد.  %20تخفیفات بودجه ای، 

بودجۀ خود تمام اقدام به پرداخت نقدی  در ابتدای قرارداد نیز دریافت می کند. حال اگر مشتری یای دیگر %10تخفیف 

تخفیف دریافت می کند و  %50تخفیف مطابق با جدول پرداخت نقدی به او تعلق می گیرد. در مجموع مشتری  %20نماید، 

مشتری در  در نتیجه اینش می یابد. تومان کاه 350به ، برای این مشتری تضمینی نمایش بارهر بابتتومان  700مبلغ پایۀ 

 دریافت می کند. %60ثانیه ای با تضمین پخش  15نمایش تیزر استاندارد  285.714مجموع سهمیه ای معادل 

 تیزر به شکل زیر در نظر بگیرد:  4حال مشتری ممکن است سهمیه دریافتی خود را برای 

 100.000  ت جنرال در کل آپاراتبه صور ثانیه 9با تضمین ثانیه ای  20مرتبه پخش تیزر 

 50.000  در کالنشهر های تهران، شیراز، اصفهان، مشهد و  ثانیه 11پخش ثانیه ای با تضمین  15مرتبه پخش تیزر
 تبریز

 35.000  و خبری ، سالمت، بانواندر دسته بندی های ورزشی برای پخش ثانیه ای 25مرتبه پخش تیزر 

 60.000  یزدو  کرمان، مازندران استان های پخش دربرای ثانیه ای  30مرتبه پخش تیزر 

 طبق جدول تخصیص بودجه، در هر کمپین تعداد پخش به شکل زیر خواهد بود:

 

 

 د.آن کمپین جدیدی تعریف نمایبا  دمی توان مشتری پخش نیز از سهمیه باقی می ماند که 40.714

           285,714سهمیه پخش دریافتی

قیمت جدیدتعداد پخش جدیدجمع ضرایب ضریبIPضریب دسته بندیضریب ثانیهمبلغ پایهتعداد پخش موردنظرردیف های تخصیص

 350                    3501111.00100,000             100,000کمپین 1

 462                      3501.211.11.3237,879               50,000کمپین 2

 490                      35011.411.4025,000               35,000کمپین 3

 455                      350111.31.3046,154               60,000کمپین 4

              40,714باقیمانده سهمیه پخش

http://www.sabavision.com/videoads
http://www.sabavision.com/videoads

