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امکانات اختصاصی برای همکاری با ناشران

معرفی ویرگول،
| بستر انتشار محتوای کتاب |

 ویرگـول بـه عـنوان شـبکه ی اجـتماعی مـتن  مـحور، نشـل جـدید وبـالگ هـایی اسـت که از اولین روزهـای پیدایش اینترنـت ❖

ساکن آن شدند. ویرگول توانسته بستر نوشتن را ساده تر هم بکند تا همه بتوانند به سادگی در آن بنویسند و بخوانند. 

 ویرگـول یکی از پـربـازدیدتـرین پـلتفرم هـای ایران اسـت و روزانـه میزبـان هـزاران نـویسنده و صـدهـا هـزار خـوانـنده که بـه ❖

انتشار و مطالعه ی پست های منتشر شده در این شبکه ی اجتماعی می پردازند. 

 بــا هــوشــمندســازی ویرگــول هــر مــخاطــب مــحتوای مــورد عــالقــه ی خــود را می خــوانــد، بــا این هــمه بیش از ۷۰٪ ورودی ❖

ویرگول از طریق موتورهای جست وجو و سایر شبکه های اجتماعی است. 

 تا کنون بیش از ۶۰۰۰ پست با #هشتگ های مرتبط با کتاب در این پلتفرم منتشر شده است.❖



در دوره ای که نـاشـران بـرای بهـتر دیده شـدن نیاز بـه تـریبون هـای بیشتر و روش هـای هـوشـمندانـه دارنـد، ویرگـول شـروع ❖

کننده ی مسیری شـده که در آن مـحتوای مفید بیش از پیش مـورد تـوجـه مـخاطـبان قـرار می گیرد. این مسیر بـا تـوجـه بـه 

اهـداف مـا، بـه مـحتوای ارزشـمند و قـابـل اعـتماد در مـوضـوعـات مـختلف نیاز دارد چـرا که خـوانـندگـان بـا ارزش تـرین دارایی مـا 

هستند و جلب رضایت و اعتماد آنان باالترین اولویت ماست. 

بـا تـوجـه بـه اهمیت مـحتوای متنی در ویرگـول، مـا ابـزارهـای ویژه ای بـرای نـاشـران در دسـترس قـرار داده ایم تـا بـه کمک شـما ❖

در مسیر ساخت تجربه ای عالی برای خوانندگان و مهم تر افزایش تعامالت خوانندگان با ناشران قدم برداریم. 

❖

| محتوا، پیوند مخاطبین ماست |



امکانات اختصاصی برای همکاری با ناشران

چرا ویرگول؟
| آنچه ویرگول برای ناشران طراحی کرده است |

 سفارشی سازی قالب انتشارات ❖

 اتصال انتشارات به دامنه ی سایت شما ❖

❖ Call To Action قرارگیری فراخوان به اقدام 

 امکان استفاده از بسته های افزایش بازدید ❖

 تولید محتوای اختصاصی ❖

 فروش کتاب❖



| سفارشی سازی قالب انتشارات|



بـرای ایجاد تجـربـه ای بهـتر بـرای شـما و مـخاطـبانـتان امکان سـفارشی سـازی قـالـب بـرای شـما مهیا شـده اسـت. بـه کمک این ❖

بـخش شـما می تـوانید صـفحه ی اصلی انـتشارات خـود را از سـاخـتار پیش فـرض ویرگـول خـارج و مـطابـق بـا نیازهـای خـود آن 

را تغییر دهید. 

 امکان ایجاد قـسمت هـای مـختلف در صـفحه (جـدیدتـرین پسـت هـا، مـحبوب تـرین پسـت هـا و اسـتفاده از تـگ هـا بـرای ❖

ایجاد قسمت های مختلفی مثل کتاب ها، مقاالت، پادکست ها و …) 

امکان انتخاب استایل برای قسمت های مختلف انتشارات ❖

 امکان ساختن سربرگ سفارشی برای انتشارات ❖

امکان ویرایش و اضافه کردن منوها ❖

 امکان انتخاب عرض باکس ها ❖

 و … ❖

| سفارشی سازی قالب انتشارات |



می توانید برای دیدن نمونه ی قالب سفارشی به 

انتشارات پنگوئن آبی مراجه کنید: 

| نمونه ی قالب سفارشی |

www.bluepenguin.ir



هزینه ؟
| هزینه های مربوط به انتشارات |

سفارشی سازی قالب

هزینه ی ساالنه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)امکانات

۱۵۰،۰۰۰ تومان



| اتصال به پلتفرم ویرگول |



بـا اتـصال انـتشارات خـود در ویرگـول بـه دامـنه ی سـایت تـان، تـمام مـطالبی که در بـالگ سـایت خـود منتشـر می کنید در ❖

صـفحه ی اصلی و سـایر بـخش هـای ویرگـول نیز نـمایش داده می شـود. رتـبه (Rank) مـطالـب در گـوگـل بیشتر تـحت تـاثیر 

خـود دامـنه  اسـت امـا همین مـوضـوع که این مـطلب از دامـنه  ی ویرگـول لینک می خـورنـد تـاثیر زیادی بـر روی رتـبه ی آنـها در 

گـوگـل دارد. بـرای اسـتفاده از این امکان کافی اسـت ابـتدا انـتشارات خـود را در ویرگـول بـسازید؛ سـپس آن را بـه دامـنه ی 

سایت متصل کنید و در نهایت مطالب خود را در انتشارات بارگزاری کنید. 

| اتصال به پلتفرم ویرگول |



از جمله انتشارات های متصل شده به دامنه:



می توانید برای دیدن نمونه ی قالب سفارشی به 

انتشارات پنگوئن آبی مراجه کنید: 

| اتصال به پلتفرم ویرگول |

www.bluepenguin.ir



هزینه ؟
| هزینه های مربوط به انتشارات |

اتصال انتشارات به دامنه ی سایت

هزینه ی ساالنه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)امکانات

۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان



| بسته های افزایش بازدید |



بـا خـرید بسـته هـای افـزایش بـازدید، تیم تحـریریه ویرگـول بـر اسـاس قـوانین مـشخص، پسـت هـایی که بـرای مـخاطبین ❖

مفید و جــذاب بــاشــند را انــتخاب می کند. در صــفحه ی افــزایش بــازدید، شــما می تــوانید پســت هــای خــود که تــوســط تیم 

تحریریه ویرگول تایید شده اند را مشاهده کرده و برای هر کدام یک بسته ی افزایش بازدید خریداری و فعال کنید. 

| بسته های افزایش بازدید |



هزینه ؟
| هزینه های مربوط به انتشارات |

بسته ی ۱۰،۰۰۰ تایی

هزینه ی ساالنه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)امکانات

۷۵،۰۰۰ تومان

۱۵۵،۰۰۰ تومان بسته ی ۲۵،۰۰۰ تایی

۳۰۰،۰۰۰ تومان + امکان استفاده از CTA اختصاصیبسته ی ۵۰،۰۰۰ تایی

۵۰۰،۰۰۰ تومان + امکان استفاده از CTA اختصاصی بسته ی ۱۰۰،۰۰۰ تایی



| فراخوان به اقدام |
Call To Action



در قـابلیت Call To Action، بـا خـرید اشـتراک بـرای انـتشارات خـود، یک کادر مـانـند تـصویر زیر حـاوی تـوضیحات و دکمه  ❖

به انتهای همه ی پست های انتشارات شما اضافه می شود. 

تمام محتوای این کادر توسط شما قابلیت شخصی سازی دارد. ❖

| فراخوان به اقدام |



هزینه ؟
| هزینه های مربوط به انتشارات |

Call To Action - ماهانه

هزینه ی ساالنه (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)امکانات

۷۵،۰۰۰ تومان

۷۵۰،۰۰۰ تومان Call To Action - ساالنه



| باشگاه کتابخوانی |



امکانات اختصاصی برای همکاری با ناشران

کتابخوانی،
| باشگاه کتابخوانی کانگونیو |

ویرگـول بـا همکاری کانـگونیو، جهـت تـرویج فـرهـنگ کتاب و کتابـخوانی اقـدام بـه 

راه اندازی باشگاه کتابخوانی نموده  است. 

نـاشـرین می تـوانـند بـا همکاری این مجـموعـه، جهـت مـعرفی و تـرویج کتاب هـای 

خـود و فـروش مسـتقیم آنـها از خـدمـات این مجـموعـه نیز بهـره مـند شـونـد، در ادامـه 

به چند مورد از این خدمات اشاره می کنیم.



| تولید محتوای اختصاصی |



از جـمله خـدمـات مـا بـه نـاشـرین، تـولید مـحتواسـت. درصـورتیکه نـاشـرین تـمایل داشـته بـاشـند تـا بـرای مـعرفی کتاب هـای ❖

خـود از نـویسنده هـای فـعال در ویرگـول اسـتفاده کنند، مـا می تـوانیم این کار را بـه بهـترین شکل ممکن در انـتشارات خـود 

ناشر و سایر انتشارات های فعال در ویرگول به هر تعداد انجام دهیم.

| تولید محتوای اختصاصی|



بــا تــوجــه بــه وجــود بیش از ۱،۰۰۰،۰۰۰ کاربــر در پــلتفرم ویرگــول و نــویسنده هــای فــعال و کتابــخوان، مــا این امکان را ❖

داریم تا کمپین های مشترکی با ناشرین در موضوعات مختلف برگزار کنیم.

| کمپین کتاب |



هزینه ؟
| هزینه های مربوط به معرفی کتاب |

معرفی کتاب در کانگونیو

هزینهخدمات

۵۰۰،۰۰۰ تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان معرفی کتاب در انتشارات

قابل مذاکره برگزاری کمپین



| فروش کتاب |



بــا تــوجــه بــه همکاری ویرگــول و کانــگونیو امکان فــروش کتاب هــای نــاشــرین در فــروشــگاه کانــگونیو مهیا شــده اســت، ❖

کتاب هـای مـوجـود در این فـروشـگاه، در انـتشارات این فـروشـگاه و هـمزمـان در بـاشـگاه کتابـخوانی کانـگونیو تـوسـط کاربـران 

کتابـخوان ویرگـول مـعرفی می شـونـد و در بـازه هـای زمـانی مـختلف از طـریق کمپین هـای مـوضـوعی و فصلی خـاص، اقـدام 

به معرفی و بازاریابی برخی از کتاب ها می شود. 

نـاشـرین می تـوانـند بـا ارائـه ی ۵ جـلد کتاب، از این خـدمـات اسـتفاده نـمایند، مـا در ازای آن، ۳ پسـت اخـتصاصی پیرامـون ❖

مـعرفی کتاب هـای مـورد نـظر بـه ارزش ۱،۵۰۰،۰۰۰ تـومـان در ویرگـول منتشـر می کنیم و اقـدام بـه فـروش مسـتقیم آنـها در 

پلتفرم ویرگول می کنیم، سفارش و فروش کتاب ها بعد از آن با توافق طرفین انجام می شود.

| فروش کتاب |



| خدمات رایگان |



مـــا در ویرگـــول بســـته ی حـــمایتی ویژه ای بـــه ارزش ۸،۲۰۰،۰۰۰ تـــومـــان، بـــرای نـــاشـــرین آمـــاده کرده ایم، که شـــامـــل ❖

سـفارشی سـازی قـالـب انـتشارات، اتـصال دامـنه بـه پـلتفرم ویرگـول، فـراخـوان بـه اقـدام، افـزایش بـازدید، مـعرفی و فـروش 

کتاب می باشد، که در قالب یک تفاهم نامه قابل اجراست.

| خدمات رایگان |



هزینه ؟
| خدمات حمایتی یک ساله |

سفارشی سازی قالب

خدمات (برای یک سال)

۱۵۰،۰۰۰ تومان

۵۰۰،۰۰۰ تومان اتصال انتشارات به دامنه ی سایت

Call To Action

مبلغ حمایتیتعداد

۱

۲.۵۰۰،۰۰۰ تومان ۱

۷۵۰،۰۰۰ تومان ۱

۵۰۰،۰۰۰ تومان افزایش بازدید ۵۰،۰۰۰ تایی

معرفی کتاب

۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان ۶

۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۶



ویرگول،
جای شما در کنار ما خالیست!

abolfazl@virgool.io


