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မ်ားငိ်ာ မငပုိတန (၁) ျပညနတြုန်ာ Website တစနခိ ျ စန္ညန့

Channel Myanmar (CM) တြုန လူၾက်ာ ုန်ာံ၏ လိပနုမန်ာ မ်ာ ယခိပဲ ေၾကမနျုမလိနကနပုိက္ပါ။”
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Channel Myanmar (CM) ႏွာုန့ တ
န း
န ကနျခုန်ာ

္ုန Channel Myanmar ကနိ ္နပုိ္လမ်ာ?
Channel Myanmar ဟမ ႏွာနိုနုငျခမ်ာ ႐ိပနအရုန ဇမတနကမ်ာ န ်ာစငိႏွာု့န ေဘမလန ိာနဝ ေဟမလန ာ
ိ န ္မ က
ကနိအရ်ာယမ်ာဝ တ႐ိတဝန

နိုန်ာ ႐ိပနအရုနဝ ဇမတနကမ်ာ မ်ာႏွာု့န မမ ညနႀက်ာ ႐ိပန္ငစ်ာအရ်ာေပုိုန်ာ န ်ာစငိကနိ ျ မန မစမတမန်ာ

ေကမုန်ားငိ်ာ ႐ိပန
စိေပုိုန်ာတညနေ

ြကန ေ္်ာုယနေ္မ နိုနးနိာန

မုန

မ်ာျ ု့န

နိ်ာ

ခ ဲ့တုနးကနေပ်ာေမေ္မ ျ မန မလူုယန မ်ာ

မ်ာ္ည့န Website တစနခိ ျ စနပုိ္ညနက္ပါ။

MRTV, Sky Net စေ္မ ႐ိပန္ငလနိုန်ာ မ်ာဝ မနိုနုငပနိုန္တုန်ာစမ မ်ာကပုန Channel Myanmar Website
ေၾကမုန်ာကနိ ္တုန်ာတစနအရပန

ေမႏွာု့န

ိတနလႊု့န ူ်ားပ်ာ

ုနတမဗ ်ာ

စ စဥန

မ်ာ ျပ လိပနခဲ့ပုိ္ညနက္ပါ။

Channel Myanmar Website တြုန ေမနစဥန ုနေအရမကနၾကည့နအရ ္ူ ္နမန်ာခ းပ်ာ
လစဥနပိင မနငုနေအရမကနၾကညန့အရ ္ူ ၆ ္နမန်ာေက မန ၾကညန့အရ ဴ္ညန့

ၾကန နေအရ Page Views ္မန်ာ ၇င

္မန်ာ

၈င ငမန်ာက ုနအရနပုိ္ညနက္ပါ။
Facebook စမ ကနႏွာမ တြုန
္နမန်ာခ အရနေ္မ

မခငပအရန္တန

မ်ာ ျပမ်ာႏွာုန့ Facebook Group တြုန Member ေပုိုန်ာ

ဴြဲ စညန်ာတစနခိျ စနပုိ္ညနက္ပါ။

Similar Web ံ၏ စစနတ န်ာ အရ ျ မန မမနိုနုငတြုန ုနေအရမကနၾကည့နအရိ ိ
အရပနတညနေမကမ ျ မန မျပညန Website

မ်ားငိ်ာ

နပနးငိ်ာမငပုိတန ၅ ေမအရမတြုန

မ်ာတြုန မငပုိတန ၁ ေမအရမ ျ စနေပ္ညနက္ပါ။

Ref: www.similarweb.com
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လူၾ က်ာ ုန်ာံ၏ လိပု
န မန်ာက နိ

၁)

ဘယနေၾကမုန့ CM တြုေ
န ၾကမနျုမ္ုန့္မညန်ာ?

ေၾကမနျုမခ ္ကန္မျခုန်ာက္ပါ။ လူၾက်ာ ုန်ာ

ေၾကမနျုမျခုန်ာ တြကန

ေမျ ုန့ ဂ မမယန မ်ာတြုန တစနပတနစမ

္ငိ်ာျပ အရေ္မ ေုြပ မြပ္ညန ကၽြမနေတမနတိန စမ ကနႏွာမတြုန တစနလစမ

ေၾကမနျုမခ္မအရနျခုန်ာက္ပါ။

၂)

လူၾက်ာ ုန်ာတိနဘကန တကူ်ာတက လူ

ုန

မ်ာ စနိကန

ိတနအရ

အရနျခုန်ာက္ပါ။

ခ နမန မ်ာစြမ ေပ်ာ

မ်ာအရ

အရနျခုန်ာက္ပါ။

၃)

ကၽြမနေတမနတိန စမ ကနႏွာမတြုန ေမနစဥန တုနးကန္ Post

ပငိ မန ျပတန

၄)

မ်ာေပ်ာ္ူ ပအရနတန္တန ္နမန်ာခ

ခ နမနတနိုန်ာ ေစမုန့ တနေမၾကပုိ္ညနက္ပါ။

ကၽြမနေတမနတိန CM ္ညန ျ မန မႏွာနူုနုငႏွာုန့ တစနျခမ်ာႏွာနူုနုင

ျပညန္မ်ာ မ်ာ တြကန
ျ မန မစမတမန်ာ

အရပနအရပန မ ေအရမကနအရနေမတဲ့ ျ မန မျပညန္ူ

မ်ာလပနခ နမန မ စနတန ပမန်ာေျ ႏွာူနုန နိဴ တြကန ႏွာနိုနုငျခမ်ာဇမတနကမ်ာ နိ်ာစငိကနိ

နိ်ာမဲဴ တကြ

ေကမုန်ားငိ်ာ Qaulity အရနေ္မ Movie မ်ာကနိ္မ တုနးကနေပ်ာေမျခုန်ာ

ျ စနပုိတယနက္ပါ။လူတမန်ာစမ်ာ ေအရြ်ာဝ ္ကန

ကနပုိ

မ်ာကနိ

အရြယန ေအရြ်ာ

မ်ာေပ်ာေမၾကတဲ့ Website တစနခိလဲ ျ စနပုိတယနက္ပါ။

ခ ကန မ်ာေၾကမုနန လူႀက်ာ ုန်ာံ၏ စ်ာပြမ်ာေအရ်ာလိပနုမန်ာ (္ိ)န ကိမနပစၥညန်ာ

တနိ်ာတကနေ မုနျ ုနေစ ိန CM မ

တနတငးနပန ပိန နိးပ်ာ

ခိပဲ ေၾကမနျုမလိနကနပုိလနိ တနိကနတြမန်ာလိနကနပုိတယန ခုနဗ မက္ပါ။

Channel Myanmar Website ဧးပလလူငုနၾကညန့ႏွာမန်ာ
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Channel Myanmar မု့န ္ု့နစ်ာပြမ်ာေအရ်ာ

နတနေးြ. .. ္ု့နတြုန ကနိယနပနိုန စ်ာပြမ်ာေအရ်ာ လိပနုမန်ာ တစနခိ အရနပုိ္လမ်ာ?

နိ လိပနုမန်ာ ကနိ

ခ နမနတနိတြုန်ာ ႏွာနိုနုင

အရပနအရပန ္နိန ျပမနနႏွာငန ေက မနၾကမ်ာခ ုနလနိပုိ္လမ်ာ?

ကနပုိ ေ ်ာခြမန်ာ ႏွာစနအရပန ႏွာု့န ကနိကနည ေမပုိ က ယခိ ေၾကမနျုမကနိ တန

းပ်ာ ္ုနံ၏ စ်ာပြမ်ာေအရ်ာလိပနုမန်ာ

တနိ်ာတကန ေ မုနျ ုနေစအရမန ၅င အရမခနိုနႏွာမန်ာ ေ္ခ မ ေမးပ ျ စနပုိ္ညနက္ပါ။

Channel Myanmar မ ဘယနလနမ
ိ ညန်ာမဲဴ ေၾကမနျုမႏွာနူု န မလဲ

ယခိ

ခုိတြုန ူ Channel Myanmar Website တြုန ္ု့နစ်ာပြမ်ာေအရ်ာ လိပနုမန်ာေၾကမနျုမ မ်ာ ကနိ

ည့န္ြုန်ာမနိုနျပ ျ စန္ညနက္ပါ။
Channel Myanmar Website ္ညန ျ မန မမနိုနုင

မယနမယန

အရပနအရပနႏွာုန့ မနိုနုငျခမ်ာေအရမကနျ မန မ မ်ာ ေမနစ

ေမနစဥနငုနေအရမကနၾကညန့အရ ရေမေ္မ Website ပုနျ စန္ညန
ျ မန မစမတမန်ာ

နိ်ာဇမတနကမ်ာ မ်ာကနိ

မယနမယန

Xender ကဲ့္နိေ္မ file sharing app မ်ာျ ု့န
မ်ာေပ်ာၾကလ ကန အရနအရမ ္ုနံ၏ စ်ာပြမ်ာေအရ်ာ

အရပနအရပန ောုိုန်ာလိာန းြ၍
ဲ ေ္မနလညန်ာေကမုန်ာ Zapya
ခ ုန်ာခ ုန်ာ ေ

ခ နမနတနိ

ၽ၍ေ္မနလညန်ာေကမုန်ာ ၾကည့နအရိ

တြုန်ာ လူ္န မ်ာေစအရမန

ေကမုန်ားငိ်ာ

ခြု့န

ေအရ်ာ

တစနအရပနပုန ျ စန္ညနက္ပါ။
နတနေးြ ....၅ငအရမခနိုနမိမန်ာက ္ု့နလကန

ဲ မေမမနက္ပါ။

ဘယနလနိမညန်ာေတြမဲဴ ေၾကမနျုမႏွာနိုန မလဲးနိတမကနိ ေမမကနတစန ကနႏွာမ မအရနတဲ့ ေၾကမနျုမခ ႏွာမန်ာ

မ်ာ မ်ာ မ

ၾကညန့အရ ႏွာနိုနပုိတယနက္ပါ။
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ေၾကမနျ ုမခ ႏွာ မန်ာ

မ်ာ မ်ာ

Homepage Ads Banners
Homepage Class A

1000 x 120 Pixel

$800 per month / $200 per week

Homepage Class B

975 x 90 Pixel

$600 per month / $150 per week

Homepage Class C

728 x 90 Pixel

$300 per month / $ 80 per week

Homepage Class D

200 x 250 Pixel

$300 per month / $ 80 per week
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Post Content Ads Banners
Content Class A

1000 x 120 Pixel

$800 per month / $200 per week

Content Class B

728 x 90 Pixel

$500 per month / $100 per week

Content Class C

728 x 90 Pixel

$ 450 per month / $ 90 per week
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Content Class D

728 x 90 Pixel

$350 per month / $80 per week

Content Class E

728 x 90 Pixel

$250 per month / $70 per week

Content Class F

728 x 90 Pixel

$150 per month / $50 per week
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Content Class G (One)

300 x 250 Pixel

$450 per month / $150 per week

Content Class G (Two)

300 x 250 Pixel

$350 per month / $100 per week

Content Class G (Three)

300 x 250 Pixel

$250 per month / $50 per week
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Content

ျပညန့

စငိပငိ
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A dvertisement in Channel Myanmar Movies

Channel Myanmar
ကနိ

တုနးကနေ္မ ဇမတနကမ်ာ ႏွာုန့ စ်ာအရ်ာ မ်ာတြုန ္ု့နစ်ာပြမ်ာေအရ်ာ လိပနုမန်ာေၾကမနျုမ မ်ာ

ည့န္ြုန်ာမနိုနျပ ျ စန္ညနက္ပါ။ ဇမတနကမ်ာ

စ တြုန တစန နမစန

လညနေကမုန်ာ ဓမတနပငိ slide show video ေ္မနလညန်ာေကမုန်ာ

အရိပနအရုနဇမတနကမ်ာေအရဴတြုန န နံ၏ ကိမနပစၥညန်ာေၾကမနျုမဗြာယနိကနိ
္ငိ်ာေ္မုန်ာခြျဲ ုန့ လ လနိကန ပိတနျပတန

ကန ပနိေ္မ video file ေ္မန
ည့န္ြုန်ာေၾကမနျုမ မနိုနျပ ျ စန္ညနက္ပါ။

ညန့ ညနးနိပုိက တစနကမ်ာလ ုန

ညန့္ြုန်ာႏွာနိုနပုိ္ညနက္ပါ။(ဥပ မ-တစနလလ ုန ္ငိ်ာ္နမန်ာ နိ်ာိေလ်ာ္နမန်ာ နိ်ာ

စ္ညနျ ုန့) တုန္ ဇမတနကမ်ာတနိုန်ာတြုန

ညန့ ညနးနိပုိက ္မ မနအရိပနအရုနကမ်ားနိလ ုန ၃ ေ္မုန်ာခြက
ဲ ပန

က ္ုန့ ညနျ စနးပ်ာ အရငိတုနကမ်ာ မ်ားနိလ ုန ၅ ေ္မုန်ာက ပန က ္ုန့ ညနျ စနပုိ္ညနက္ပါ။ စ်ာအရ်ာ မ်ာတြုန
ညန့္ြုန်ာ ညနးနိပုိက စ်ာအရ်ာတစနပနိုန်ာလ ုန ၂ ေ္မုန်ာက ္ုန့ ညနျ စနပုိ္ညနက္ပါ။

ျ မန မစမတမန်ာ

နိ်ာဇမတနကမ်ာ မ်ာကနိ

မယနမယန

Xender ကဲ့္နိေ္မ file sharing app မ်ာျ ု့န
မ်ာေပ်ာၾကလ ကန အရနအရမ ္ုနံ၏ စ်ာပြမ်ာေအရ်ာ

အရပနအရပန ောုိုန်ာလိာန းြ၍
ဲ ေ္မနလညန်ာေကမုန်ာ Zapya
ခ ုန်ာခ ုန်ာ ေ

ခ နမနတနိ

ၽ၍ေ္မနလညန်ာေကမုန်ာ ၾကည့နအရိ

တြုန်ာ လူ္န မ်ာေစအရမန

ေကမုန်ားငိ်ာ

ခြု့န

ေအရ်ာ

တစနအရပနပုန ျ စန္ညနက္ပါ။

Sample Video Ads
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လူႀက်ာ ုန်ာံ၏ စ်ာပြမ်ာေအရ်ာလိပနုမန်ာ (္ိန) ကိမနပစၥညန်ာ
လူႀက်ာ ုန်ာဘကန အရုန်ာႏွာ်ာ
Myanmar
ျ မန မစမတမန်ာ

ေကမုန်ားိင်ာ

တနတငးနပန မ်ာ ပနိ နိးပ်ာ တိန်ာတကနေ မုနျ ုနေစအရမန

မ်ာေ္မ ေုြေၾက်ာ ႏွာုန့ ကနိကနညေ္မ ငမနေးမုန

မ်ာ ကၽြမနေတမနတိန Channel

မနေးမုန ေပ်ာ ညနျ စန္လိန လူႀက်ာ ုန်ာဘကန လညန်ာ ယိငၾကညနစြမျ ုန့ ျ မန မ

နိ်ာ အရိပနအရုနဇမတနကမ်ာ မ်ာ

မနတ်ာအရမတြုန မမ ညနတစနခိအရနေ္မ ကၽြမနေတမနတိန Channel

Myanmar မဲဴလကနတပ
ြဲ ူ်ာေပုိုန်ားပ်ာ လူႀက်ာ ုန်ာံ၏ စ်ာပြမ်ာေအရ်ာလိပနုမန်ာ (္ိ)န ကိမနပစၥညန်ာ

တနတငးနပန မ်ာ

ပိန နိးပ်ာ တနိ်ာတကန ေ မုနျ ုနေစအရမန ေၾကမနျုမ္ြမ်ာ ညနဟိ ေ မနလုန့ နပုိ္ညနက္ပါ။

ေလ်ာစမ်ာစြမျ ုနန

Channel Myanmar Admin Team
Ph: 03450094011, 09263915425
Email: thanhtikezaw.zaw@icloud.com
cmcopyright1@gmail.com
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