تعرفٍ ارسال پیامک SMSparsian


ّشیٌِ دریافت پیاهک در تواهی طزح ّای فزٍش  ،رایگاى هی باشذ.



تعذاد کاراکتز ّز پیاهک فارسی  ۰۷کاراکتز هی باشذ ٍ ّز پیاهک التیي  ۰۶۷کاراکتز هی باشذ.



اعتبار پیاهک ّای ارسال ًشذُ (شوارُ ّای بلک لیست) اس  ۰۷دقیقِ تا حذاکثز یک ساعت ٍ ًین بعذ اس ارسال بِ
صَرت خَدکار باسگشت دادُ هی شَد.




کلیِ ارقام سیز بِ ریال هی باشذ.
در صَرت ارسال پیاهک اًبَُ با تعذاد باال یا بزًذ بَدى شوا  ،اهکاى هذاکزُ ٍ تغییز در تعزفِ ّا ٍجَد خَاّذ داشت.

جسئیات تعرفٍ ارسال پیامک طرحُای فريش با تعرفٍ ارسال سطح یک پىل شمارٌ ديsms.smsparsian.com
ًَع پیام

۰۷۷۷

۰۷۷۷

۰۷۷۷

خط ثابت
۰۷۷۷
۷۰۰

BTS

ایویل

پیام
صَتی

فارسی

 ۰۰۷ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰۷ریال  ۰۷۰ریال  ۰۰۷ریال  ۰۷۷ریال  ۰۰ریال  ۰۱ریال

اًگلیسی

 ۰۰۷ریال  ۰۷ریال  ۰۰۷ریال  ۰۱۰ریال  ۰۰۷ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰ریال  ۰۱ریال

جسئیات تعرفٍ ارسال پیامک طرحُای فريش با تعرفٍ ارسال سطح دي پىل شمارٌ دي sms.smsparsian.com
ًَع پیام

۰۷۷۷

۰۷۷۷

۰۷۷۷

۰۷۷۷

خط ثابت
۷۰۰

BTS

ایویل پیام صَتی

فارسی

 ۰۰۰ریال  ۰۴۰ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰ریال  ۰۱ریال

اًگلیسی

 ۰۴۷ریال  ۰۰۰ریال  ۰۴۷ریال  ۰۰۰ریال  ۰۱۰ریال  ۰۰۰ریال  ۰۰ریال  ۰۱ریال

میسان تخفیف محاسبٍ شذٌ در َر بار خریذ شارش آوالیه بر اساس مبلغ شارش شذٌ
از مبلغ

تا مبلغ

تخفیف َر پیامک

 ۰۷۷,۷۷۰ریال
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 ۴,۷۷۷,۷۷۷ریال
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 ۴,۷۷۷,۷۷۰ریال

 ۰۷,۷۷۷,۷۷۷ریال

 ۶ریال

 ۰۷,۷۷۷,۷۷۰ریال

 ۰۷,۷۷۷,۷۷۷ریال

 ۸ریال

 ۰۷,۷۷۷,۷۷۰ریال

 ۴۷,۷۷۷,۷۷۷ریال

 ۰۱ریال

 ۴۷,۷۷۷,۷۷۰ریال

 ۱۷,۷۷۷,۷۷۷ریال

 ۰۲ریال

 ۱۷,۷۷۷,۷۷۰ریال

 ۰۷۷,۷۷۷,۷۷۷ریال

 ۰۴ریال

 ۰۷۷,۷۷۷,۷۷۰ریال

 ۰۰۷,۷۷۷,۷۷۷ریال

 ۰۶ریال

هشتزی گزاهی ; السم هی داًین بِ عزض بزساًین کِ تعزفِ ارسال در بیي اپزاتَرّای هختلف  ،هتفاٍت هی باشذ  ،بطَر هثال
اپزاتَر  ۰۷۷۷باالتزیي تعزفِ ارسال ٍ اپزاتَر  ۰۷۷۷۰کوتزیي تعزفِ ارسال ّز پیاهک را دارد  ،اها ًکتِ قابل تَجِ در خزیذ
هختلف ایٌست کِ اس خزیذ اس سایت ّا ٍ شزکت ّا با تعزفِ ارسال ًاهعقَل ٍ کوتز اس سایز شزکت ّای ارائِ دٌّذُ خذهات
پیام کَتاُ بپزّیشد.
لیٌک خزیذ ایٌتزًتی http://sms.smsparsian.com/register.jspd :

پشتیباوی ي فريش در سراسر کشًر 434;44:9278 -4392878839: :
ایویلinfo@smsparsian.com :

www.smsparsian.com

