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 گروه فناوري اطالعات  پيام آريا
      پيامک  بی شک امروزه تلفن همراه به ابزاری قوی برای ارتباط شرکت ها و سازمانهای بزرگ با مخاطبين خود تبديل گرديده و

تجارت خود پی برده اند بستر مناسبی برای ايجاد اين ارتباط می باشد، صاحبان مشاغل در دنيا به فوايد استفاده از اين فن آوری در مسير 
.و از اين روش در جهت يافتن مشتريان و مخاطبين خود بهره می برند  

ايجاد ارتباط دوسويه    ،فروش محصوالت و بازاريابی آن در می توان به استفاده از)  پيامک انبوه(  از نمونه کاربردهای پيامک تبليغاتی
.نام بردادارات و سازمانها  ه ارباب رجوع بهبا مشتريان ، بهبود اتوماسيون اداری و کاهش مراجع  

     پيشرفته ترين نرم افزار تحت وبو جامع ترين بانکهای اطالعاتی با  ١٣٨٨از سال  در اين راستا گروه فناوری اطالعات  پيام آريا
.می باشد مخابرات به صورت اختصاصی به متقاضيان گرامی پيامکیه خدمات و واگذاری خطوط ئآماده ارا  در ايران  

  ليست برخی از مشترکين   پيام آريا

  تهران ٩شهرداری منطقه            ) ره(اداره کل گمرک فرودگاه امام خمينی

                                                      کشتيرانی آراباخترشرکت            اداره کل انتقال خون استان اردبيل

 شرکت پوشش کار تهران                                                                 انستيتو تغذيه دانشگاه شهيد بهشتی 

                                                              صرافی قرن                   آژانس مسافرتی پارس پاالد    

  پارس دارو کارخانه           انتشارات تيمورزاده

  ) دکتر حسين پور (مهتاب  کاشت موی کلينيک            تهران ١٨آموزش و پرورش منطقه 

  مجموعه توريستی تفريحی مهتاب           بيمارستان آتيه

                      معاينه فنی خاورانمرکز       بيمارستان دامپزشکی البرز                              

                                                          مشاورين امالک دلتا             بنياد شهيد منطقه يک

                                                                       موسسه پانيذ          پرشين چرم کرمانی

    نمايندگی ايران خودرو          یتهيه غذای قريش

        نمايندگی هيوندا                                    ١٨٨١تاکسی بيسيم 

                                                              نمايندگی بيمه ايران          دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 

  هتل پارسيان آزادی                        بوف های زنجيره ای رستوران

                                          به علت گستردگی مشتريان از هر صنف شغلی فقط نام يکی ذکر شده
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  پنل يک ستاره
  

  پنل دو ستاره
  

  پنل سه ستاره
  

  پنل چهار ستاره
  

  ستاره پنجپنل 
  

 رقمی اختصاصی ١٠خط  رقمی اختصاصی ١٠خط  یرقمی اختصاص ١٢خط  رقمی اختصاصی ١۴خط  یرقمی اختصاص ١۵خط 

 بانک مناطق پستی ايران  دفتر تلفن نامحدود  دفترتلفن نامحدود
بانک مناطق و مشاغل 

  کل ايران
تمامی ماژول های 

   سامانه

  دريافت پيامک رايگان
دريافت و دليوری 

  رايگان
  بانک مشاغل کل کشور

       بانک جنسيت و
  رده بندی سنی کل ايران

تمامی بانک های 
  اطالعاتی

  مناسبتمنشی و ماژول   دليوری رايگان
       بانک جنسيت و

  رده بندی سنی کل ايران
ماژول سر رسيد 

  واستعالم
ثبت لوگو و دامنه 

  اختصاصی

 بانک مناطق پستی ايران  بانک مناطق پستی
  های  ماژول

،پاسخگو  مناسبت،منشی
  و نظير به نظير

های  ماژول
منشی،مناسبت ،پاسخگو 

  و نظير به نظير
  نمايندگی

  تعرفه هر پيامک
 ۵/١۵  

  تعرفه متغير
  ٥/١٥الی  ١٢

  تعرفه متغير
  ٥/١٥الی  ١٢

  تعرفه متغير
  ٥/١٥الی  ١٢

  تعرفه هر پيامک
۵/١٢  

  تومان ٦٥٠.٠٠٠  تومان ٤٥٠.٠٠٠  تومان ٣٥٠.٠٠٠  تومان ١٥٠.٠٠٠  تومان ٥٠.٠٠٠

  

  کرج و برای مشترکين تهران ٠٢٦و ٠٢١ پيامکی ثابت  خط
  

  تومان  ١٠٠.٠٠٠ستاره به مبلغ  جفعال سازی خط  پيامکی ثابت بر روی هريک از پکيج های يک تا پن
  

  امکان ارسال پيامک با شماره ثابت حقيقی شما .١

  پيامک فارسی و انگليسیهزينه يکسان  .٢

  عدم نياز به نوشتن شماره تماس در متن پيامک .٣

 دريافت پيامک رايگان .٤
  
  
 مانی بصورت ماهيانه يا ساليانه  نداردنآبو گونهکليه خدمات به صورت نامحدود بوده و هيچ  
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 پنل پنچ ستاره
 

 پنل چهار ستاره
 

پنل سه ستاره
 

پنل دو ستاره


ستارهپنل يک 
  امکانات پنل

           ارسال تکی

          انبوه ارسال  

           ارسال متوالی

           شارژ آنالين

           عدم کسر شارژ پيامک های ناموفق

           به روز سانی رايگان

           دفتر تلفن نامحدود

          اکسل پشتيبانی از فايل  

          رايگان و دريافت پيامک دليوری  

           پشتيبانی تلفنی و تيکت ها

رقمی ١٠   رقمی ١٠   رقمی ١٢   رقمی ١٤   رقمی ١٥   ٥٠٠٠٤خط اختصاصی   

           امکان فعال سازی خط پيامکی به انتخاب مشتری

           منشی

           مناسبت

           نظير به نظير

           پاسخگو

           سر رسيد

           استعالم

          )و ايرانسل همراه اول( بانک مناطق پستی ايران  

           بانک مشاغل

           بانک جنسيت و رده بندی سنی

           وب سرويس

          )لوگو و دامنه اختصاصی(نمايندگی  

 ثابت
٥/١٢  

 متغير
)١٢-٥/١٥(  

 متغير
)١٢-٥/١٥(

 متغير
)١٢-٥/١٥(

 ثابت
٥/١٥

)تومان(تعرفه هر پيامک  

٦٥٠.٠٠٠  ٤٥٠.٠٠٠  ٣٥٠.٠٠٠  ١٥٠.٠٠٠  ٥٠.٠٠٠  )تومان(قيمت  
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 ها و بانکهای اطالعاتیماژول 

 
  بدون نياز به کامپيوتر و اينترنت درهنگام دريافت  دريافت  رايگان و ذخيره کليه پيامکها:  دريافت پيامک 

 
  دريافت، تحليل و پاسخگويی سريع به : پاسخگوSMS های دريافتی بصورت کامال خودکار بدون نياز به اينترنت

 
   زمانبندی ارسال : منشیSMS  های شما به شخص يا ليست افراد به صورت اتوماتيک ،بدون نياز به اينترنت و

 

  اتوماتيک توسط برنامه منشیرت به صو يادآوری و ارسال پيام تبريک ازدواج و تولد اشخاص:  مناسبتها 

  امکان ارسال انبوه به تفکيک متن و شماره موبايل :نظير به نظير 

  يادآوری تاريخ سررسيد قرارداد و بيمه نامه ها:  سررسيد 

  محصوالت يا خدمات ارايه شده و استعالمجهت پاسخگويی : استعالم 

 

  سراسر ايرانبيش از هفت ميليون شماره موبايل مشاغل (بانک مشاغل: ( 

 )آپديت روزانه و رايگان( به يک شغل خاص در شهر خاص SMSامکان ارسال              

 

  خانم ها به تفکيک سال تولد/شماره موبايل آقايان( رده بندی سنی و  بانک جنسيت  ( 

 )آپديت روزانه و رايگان( امکان انتخاب جنسيت و سن در هر شهر             

  شهرهای ايران پستیبانک مناطق :  

 )آپديت روزانه و رايگان( امکان انتخاب کدپستی و ارسال به هر قسمت بطور مجزا           

  هر شهر به صورت تفکيک شده همراه اول و ايرانسلميليون شماره موبايل های روشن و فعال  ٨٥بيش از            

   آرياتعرفه ارسال پيامک فارسی در سيستم پيام 

هزينه هر پيامک ارسالی  )تومان(شارژ ميزان 
 ريال  ١٥٥ تومان  ٥٠ ,٠٠٠
 ريال ١٤٥ تومان  ٠٠٠,١٥٠
 ريال ١٤٠ تومان  ٠٠٠,٤٠٠
 ريال ١٣٥ تومان ٠٠٠,٥٠٠,١
 ريال ١٣٠ تومان ٠٠٠,٠٠٠,٣
 ريال ١٢٠ تومان ٠٠٠,٠٠٠,٥

  


