
TRAFFIC FACTORY
PREMIUM Ad Network
العالم أنحاء  جميع  في  اليومية  االنطباعات  من  مليار   6 مع 



واكلة شبكة إعالنية
حنن واكلة شبكة إعالنية تعمل كوسيط بني عامل اإلعالن والنرش.

من حنن
 شبكة إعالنات ممتزية متخصصة يف حركة مرور عالية اجلودة.

تعترب Traffic Factory يه الرشكة الرائدة يف جمال RTB وحتقيق الدخل 

مجلاهري خمتلفة. من خالل امجلع بني شبكة النارشين الرائدة يف السوق ، 

ومرحشات االسهتداف الدقيقة والرتكزي اإلضايف عىل القمية املمتازة.

النارشين احلرصيني والغري حرصيني
حمست جتربتنا ومسعتنا لشبكة النارشين لدينا بالمنو. من خالل مجموعة خمتارة من النارشين احلرصيني 

وغري احلرصيني ، حنن خفورون مبساعدة رواد السوق يف إدارة قوامئ جرد اإلعالنات الرمقية اخلاصة هبم.



فريق دويل

يتحدث مديرو احلسابات لدينا 11 لغة ويتواجدون 

يف مجيع أحناء العامل من أجل خدمة معالئنا يف 

منطقهتم مع اختالف االوقات.

من خالل العمل مع Traffic Factory ، سيكون 

فريق مدير احلسابات ذوي اخلربة واملعرفة 

اخلاص بنا متاح ملساعدتك عىل طول الطريق.

إذا مل تكن معتاًدا عىل عامل اإلعالن عرب اإلنرتنت 

! Traffic Factory  خذ األمور بهسولة مع-

حنن نقدم دورات تدريبية جمانية والدمع.
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ما نقدمه

CPM و& CPC مناذج عروض

 CPC – تلكفة للك نقرة
يدفع املعلن مقابل لك نقرة إلعالنه / تمصميه.

 CPM - التلكفة للك ميل
يدفع املعلن سعرًا حمدًدا أللف ظهور إلعالنه / تمصميه ، وليس للك نقرة

مرور ذي جودة عالية

حنن نفخر باكتسابنا ثقة النارشين الرائدين 

يف السوق مما يتيح أعىل جودة ممكنة 

حلركة املرور عرب شبكتنا.


اسهتداف اخليارات

حنن رواد الصناعة يف إنشاء وصيانة 

وتطوير فالتر االسهتداف وقدرات التتبع 

اخلاصة بنا. اسهتداف عرب الفئة والبلد 

واجلهاز واملبارزة اجلغرافية.


 مساعدة خشصية

 ينترش فريقنا من مديري احلسابات والدمع 

يف مجيع أحناء العامل ملساعدة معالئنا 

املتنامية يف لغهتم ومنطقهتم الزمنية.


مجموعة متنوعة من البقع اإلعالنية

تتوفر مجموعة متنوعة من املواقع 

اإلعالنية اليت تغيط األجهزة املختلفة 

القادرة عىل االسهتداف. تمكل تمصميات 

الشعارات القياسية وكذلك تمصميات 

الفيديو املختارة خمزون مصنع املرور.


حتسب قاعدة بيانات املعلنني أكرب الالعبني يف الصناعة ومجموعة متنوعة من العروض املتاحة يف مجيع البلدان يف مجيع أحناء العامل.



يمت وضع مواضع اإلعالنات وقواعد اإلعالنات اخلاصة 

بنا لتوفري أفضل جتربة لملستخدم. مجيعهم يتوافقون 

مع قواعد اإلعالن اجلديدة للصناعة ويمت حتديهثا.

•   8  مواضع إعالنات متاحة
•   87 ٪ من حركة اهلواتف احملمولة وأجهزة لوحية

•   12 ٪ حركة سطح املكتب

Desktop 
HORIZONTAL 

928x244

Desktop&Mobile&Tablet 
NATIVE AD 

16:9 - 2 to 9 sec.

Desktop 
SQUARE 
338x235

Mobile&Tablet 
MOBILE RECTANGLE 

300x100

Desktop&Mobile&Tablet 
PRE-ROLL 

16:9 - 6 to 20 sec.

CPM CPC CPM CPC CPM CPC CPM CPCCPM

أماكن اإلعالنات



اسهتداف املرحشات

احلفاظ عىل السيطرة الاكملة مع مزياتنا الذكية

جهاز
سطح املكتب /

المكبيوتر اللويح 

واهلاتف احملمول / مزية



جدول اليوم اجلزيئ
أيام وساعات



الفئة
56  من الفائت ذات 

الصلة



حدود املزيانية
التحمك يف مزيانيتك يف اليوم /

امحللة



بلد
عامليا / القارة / البلد



تردد م باكصص

اكاص بك بإع دداتردد ال ب

 فقط' 
(CPMمق)



Geo-fence
اسهتدف مجهورك حىت 

50 مك )العروض احمللية 

فقط(



عرض معدل خمصص
التحمك يف معدل توزيع إعالناتك


اعادة االنطباع

احصل عىل مرات ظهور جديدة 

محلالت تلكفة األلف ظهور مبعدل 

تفضييل.



(CPMقم)



حلول الدفع لملعلنني

حنن نقدم مجموعة من حلول الدفع املختلفة 

لتلبية احتياجات معالئنا يف مجيع أحناء العامل.

ملاذا حلول الدفع هذه ؟

•  هسولة االستعامل
•  تأخري لوقت قصري

• تلكفة رسوم املعاجلة.

Credit Card 
Payment Solutions



•   10 سنوات خربة يف توفري شبكة واسعة النطاق 
•   6 مليار انطباع يوميا و 205 ماليني من الزائرين يومًيا

•   تكنولوجيا االسهتداف الشامل
•   منصة R.T.B متطورة وهسلة االستخدام
• شبكة النارش املمتازة والرائدة يف السوق

• مواضع اإلعالنات األمثل عرب العديد من األجهزة ومناذج عروض األسعار
•  دمع خمصص متعدد اللغات دمع مديري احلسابات

• تدريب جماين وموارد.

ملاذا حنن



تجسيل
 

www.trafficfactory.com

اتصل بنا
 

تابعنا

إنشاء حساب معنا اليوم

support@trafficfactory.com

http://www.trafficfactory.com
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



