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 .اید خرسندیم نگار را برای معرفی برند خود انتخاب نموده از این که لحظه
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 لحظه نگار چیست؟
 ویدیوکنندگان ولیداست که امکان درآمدزایی از محتوا را برای ت الیوو یک مارکت پلیس  اینترنتی زنده پخش پلتفرم یک نگار لحظه

  :کند تا نگار کمک می لحظه .کند فراهم می
 

و به  ویدیویی و برگزارکنندگان رویداد با ابزارهای متنوعتولیدکنندگان محتوای  •

 پخش زنده نمایند سهولت

مخاطبان و بازدیدکنندگان به صورت رایگان یا با پرداخت وجه، محتوای مورد نظر  •

 کنندخود را مشاهده 

های  های مورد عالقه خود، از پخش زنده هشتگ وها  کاربران با دنبال کردن کانال •

 وندجذاب آگاه ش

  

  

 به روایت آمار
 700Kبیش از     : تعداد کاربر فعال ماهانه      

  57Kبیش از     : تعداد استریم تا به حال      

 3Mحدود       : بازدیدکننده تا به حال      
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  لحظه نگار برجسته مشتریانتعدادی از 
 یجمهور استیر نهاد •

 ۹۶ انتخابات در یروحان دکتر یانتخابات ستاد •

 اطالعات یفناورر و ارتباطات وزارت •

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری •

 اول همراه شرکت •

 بازار کافه شرکت •

 تهران الدیم برج  در هوشمند شهر شیهما •

 اقتصاد یایدن روزنامه •

 رانیا یا انهیرا یها یباز گیل •

 و مرکز اصفهان فارس مرکز یمایس و صدا •

 رانیا لیموبا و وب جشنواره •

 )ع( صادق امام دانشگاه أتیه •

 یرضاع ستفیکر یآقا نیآنال کنسرت •

 لیاردب و رازیش تهران، در ندیگرا استارتاپ دادیرو •

 خشت خام آقای حسین دهباشیرنامه ب •

 سپاهان فوتبال میت هواداران باشگاه •

 رازیش دانشگاه و یسار تهران، تداکس •

  یفور خبر و نظر یتلگرام یها کانال •

 

  چند تمایز فنی
 متناسب با اینترنت ایران ABR به صورت ویدیو ترنسکدینگ و ویدئوسازی  بهینه •

 کشورداخل و خارج قدرتمند و امتحان شده در چند دیتاسنتر معتبر گیری از زیرساخت  بهره •

 همزمان ی ینندهبهزار نفر  ۵۰وشش پبرای  CDNگیری از ساز و کار  بهره •
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  نگار برای شما لحظهدمات خ
  زنده رویدادخش پ

یک تلویزیون شخصی هم خواهید اینگونه  .کنیدهای برند خود مطلع  موفقیت خود، هزاران نفر را در لحظه از ادی روید زندهخش پبا 

  .ریزی شده برای مخاطبان خود برنامه پخش کنید توانید به صورت برنامه و می داشت

  ).ر خدمت شما هستنددمختلف کشور های  نگار در استان نمایندگان لحظه ،اجرای استریمینگ نیاز به کمک داریداما اگر برای . نگار رایگان است ستفاده از لحظها(

  

 VODو  Liveمحتوای ویدیویی روش ف

در  .ق کسب درآمد کنیدز این طرینگار پخش زنده کنید و ا دارید، آن را بر روی لحظه مایشنی برای ا ایدههستید و  صاحب محتواگر ا

  .فروشد نگار محتوای ویدیویی شما بیشتر می لحظه

  

  Native Video Adتبلیغات به صورت 

برندهایی که از . باشد ی تبلیغ می دهنده ی نمایش بر مبنای رسانه Nativeترین نوع تبلیغات، تبلیغ به صورت  امروزه یکی از اثربخش

به  در لحظه خود را تبلیغاتی و محتوای ستفاده کردهحظه نگار التوانند از  مناسبی هستند می Brand-Awarenessتبلیغات به دنبال 

  .باشد موفق در روز می بلیغت ۲۰۰.۰۰۰نگار نمایش  کنونی لحظهپتانسل  .هزاران نفر نمایش دهند



 

 

  
  :نگار تماس بگیرید اکنون با واحد بازاریابی لحظه هم
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 ،ییبها خیـش دانیم تهران،: آدرس
 ٤دـواح ،١٤پالک ک،ـون ده ابانیخ

 ٠٢١ ٨٨٠ ٥٨٨ ٤٩           :  تلـفن
 info@lahzenegar.com   :  یلمیا

 زبانان یپارسدانش بنیان  شرکت

 خاص یسهام

 ٤٩٥٠٨٣ ثبت


