
 

 

 طالیی

 

 R نام سرویس آبی قرمز  برنزی نقره ای

  1 ارسال پیامک به صورت تکی     

  2 ارسال پیامک به صورت گروهی     

و الگوی پیامک دفترچه تلفن       3  

  4 دریافت اطالعات در قالب اکسل     

  5 ارسال پیامک از فایل اکسل     

  6 ارسال پیامک از لیست     

پیامک دریافتی به موبایل انتقال       7  

اول و ایرانسلارسال به شهر و استان همراه        8  

  9 ارسال پیامک کدپستی ،تفکیک جنسیت،رده بندی سنی     

  10 ارسال به ایرانسل)کدپستی، تفکیک جنسیت(     

  11 بانک مشاغل کل کشور      

  12 ارسال پیامک به صورت پیشرفته     

  13 ارسال پیامک تکی در آینده     

گروهی در آیندهارسال پیامک        14  

  15 ارسال پیامک در سررسید تولد     

  16 قالب متن پویا     

  17 قالب متن پویا بر روی لیست     

  18 مدیریت لیست ها     

  19 ارسال پیامک از طریق آدرس     

  20 ارسال پیامک از طریق وب سرویس     

متن پویا در آیندهارسال پیامک از قالب        21  

  22 ارسال پیامک تکی به صورت دوره ای     

  23 ارسال پیامک گروهی به صورت دوره ای     

  24 خواندن شماره ازفایل اکسل     

  25 منشی     

  26 منشی پیشرفته     

  27 ایمیل کاتالوگ محصوالت از طریق پیام      

روزانه ی قیمت سکه و ارزاعالم        28  

  29 خواندن شماره از فایل متنی     

  30 گروه های عمومی اشتراکی     

  31 کنترل پنل با موبایل     

  32 منشی پویا     

  33 نظرسنجی     

  34 سررسید پیامکی     

  35 صندوق پیشنهادات     

  36 مسابقه     

  37 ارسال پیامک به صورت پویا     

  38 دریافت پیامک از طریق آدرس     
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  :پنلهای شرکت نوین پرداز « فارسی»  لیست تعرفه ارسال پیامک

BTS 

 ایرانسل
اپراتور  1000اپراتور

2000 
 3000اپراتور

 5000اپراتور 
 شماره پنلنام 

 فارسی التین همراه اول ایرانسل

 1 پنل آبی ریال 160 ریال 409 ریال 168 ریال 163 ریال 163 ریال187 ریال145

 2 پنل قرمز ریال 154 ریال392 ریال 161 ریال 157 ریال157 ریال180 ریال139

 3 پنل برنزی ریال 148 ریال376 ریال 154 ریال 150 ریال 150 ریال172 ریال134

 4 پنل نقره ای ریال 141 ریال359 ریال 148 ریال 144 ریال 144 ریال165 ریال128

 5 پنل طالیی ریال 129 ریال326 ریال  135 ریال 131 ریال 131 ریال150 ریال117

  :توضیحات

 مالیات بر ارزش افزوده می باشد. )پس از شارژ این مبلغ از %8تعرفه های شارژ پیامک بدون احتساب  (*)

 )حساب شما کسر می شود

  :لیست تعرفه خطوط اختصاصی ارسال پیامک شرکت نوین پرداز 

  نوع خط

 ردیف اپراتور رقمی14 رقمی13 رقمی12 رقمی11 رقمی10 رقمی9 رقمی8

 انتخابی 360،000 945،000 1،912،000 3،629،000 4،839،000 6،048،000 9،435،000
1000 1 

 غیرانتخابی 181،000 472،000 956،000 1،815،000 2،420،000 3،024،000 4،718،000

 رند - - 4،990،000 - 14،364،000 19،656،000 34،776،000

 نیمه رند - - 4،234،000 - 9،828،000 13،608،000 21،924،000 2 2000

 غیررند - - 3،478،000 - 6،804،000 11،340،000 19،656،000

 رند 435،000 - 1،545،000 - 1،850،000 - تماس بگیرید
3000 3 

 غیررند 335،000 - 1،240،000 - 1،545،000 - بگیرید ستما

 سفارشی 303،000 530،000 908،000 1،512،000 2،268،000 6،048،000 تماس بگیرید
5000 4 

 غیرسفارشی 152،000 303،000 605،000 983،000 1،286،000 2،268،000 3،780،000

  :توضیحات

الزم به ذکر است در صورتی که مشترک تمایل به دریافت پیام از طریق اینترنت داشته باشد باید خط  (*)

ویک رقمی  8شماره عمومی سه  ادر غیراینصورت شما می توانید ب  .اختصاصی مخصوص به خود را خریداری نماید

  .پیامک های خود را ارسال نماییدکه بصورت رایگان در اختیارتان قرار میگیرد رقمی  10شماره 

 تماس حاصل نمایید. 6الی  051-37597590)**(  لطفا جهت استعالم خط مورد نظر با شماره 


