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2016 
في االعلى  هوالفضائية  العامةمعدل اسعار االعالنات على القنوات 

2016 
ان اعلى معدل لسعر  (Arab Advisors Groupدين العرب )بينت دراسة صادرة عن  مجموعة المرش

 وجدتو .بتوقيت السعودية ء  ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مسا كان القنوات الفضائية  على االعالن
  3,583 وصل إلىقناة فضائية مجانية  33 فيانية ث ونالدراسة ان أعلى معدل لسعر االعالن لمدة ثالث

 .2016دوالرا في 
 

أن  (Arab Advisors Group)رت الدراسة الصادرة عن  مجموعة المرشدين العرب أظه

 الرياضيةالقنوات على كان االعلى ثانية  ونسعر االعالن لمدة ثالثالذروة لمعدل اعلى 

التاسعة والعاشرة مساء  بتوقيت الساعة دوالرا ما بين  5,158وصل إلى ، حيث الفضائية
 . السعودية

 

دراسة تقريرا  جديدا  بعنوان "(Arab Advisors Group)  مرشدين العربأصدرت مجموعة ال

". يمكن شراء 2016اسعار االعالنات عبر القنوات  الفضائية في العالم العربي 

حيث يحتوي هذا التقرير فقط، دوالر  2,000التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

قناة فضائية  ونو ثالث ثالثلعينة مكونة من جدول تفصيلي   49 وصفحة   60 على

 .مختارة
 

كما يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة 

 3فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  (Arab Advisors Group) المرشدين العرب

 تاريخ شراء التقرير.أشهر من 
 

 للحصول على جدول محتويات التقرير، يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب. 
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القنوات "ان في مجموعة المرشدين العرب  محللة أبحاث أولى – وقد أفادت اآلنسة هبة ربضي

حيث  2016 أحرزت أعلى معدل لسعر اإلعالن بين فئات القنوات الفضائية في العامة الفضائية 

واضافت  "., في حين أحرزت القنوات الثقافية ادنى معدل لسعر اإلعالندوالر 2,348وصل الى 

قناة التي تم تحليلها في التقرير، كان أعلى معدل لسعر اإلعالن على  33من بين ال "ربضي 

 ".4قناة ام بي سي 
 

 

  4,300 بإصدار  (Arab Advisors Group)م فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب قا

عن قطاعات االتصاالت واالعالم والمالية العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو تقرير 
  عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com.( 

 

شركة  900 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

http://arabadvisors.com/clients.htm 

  
  

 

-END- 

 

Special note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when 

abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it 

conflicts with the name of another company not related at all to Arab 

Advisors Group. 

 

  

Arab Advisors Group’s Arabic name is  مجموعة المرشدين العرب  

Please include our name in English in brackets after the name in 

Arabic 

           

Arab Advisors Group provides reliable research, analysis and forecasts of 

Arab communications, media, technology and financial markets.  

 

Arab Advisors Group Strategic Research Services (Media and Telecoms) are 

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan, Saudi 

Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libya, Tunisia, 

Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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