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درباره وب سایت

Travestyle یه وبسایت با موضوع سفــــــــــــــــــر هستش که تالش 
می کنه مسافرها رو به مقصــــــــد ها و آدم های مختلف دنیا ارتباط بده. 
و  شخصی  های  عکس  با  همراه  رو  سفرهامون  داستانهای  اینجا  ما 
باکیفیت،  پیشنهادات کاربـــــــــردی و توصیه های صادقانه به اشتـــــراک 
می گذاریم تا خواننده هامون بتونن بر اساس اونها به صورت مستقل 

برنامه سفرهای آینده خودشون رو بریزن. 

برای گرفتن اطالعات   Travestyle سالهاست که خواننــــــــــــدگان 
محتوای  اما  کنند،  می  مراجعه  ما  وبسایت  به  ایــران  به  سفر  مورد  در 
از  ایران نمی شه و شامل مقاصد زیادی  محدود به   Travestyle

جابجای ایران و جهان هستش. 

از یک وبـــالگ انگلیسی تبدیل به   Travestyle در سال گذشته، 
سایتی دو زبانه شد که با توجه به نیاز مخاطب انگلیسی و فارسی زبان 
و  تمام  طور  به  وبسایت  این  میده.  ارائــه  زبان  دو  به  رو  سفر  محتوای 
کمال شامل تجربیات شخصی ما و گاها نویسندگان مهمان هستش 

و هیچ محتوای صرفا ترجمه شده ای در آن قرار نمی گیره. 



دموگرافیک وب ســایت

ــبکه های اجتماعیخواننــدگان  ما ش

ترافیک ســایت

 دیده شده در

مسـافرین انگلیسـی و فارسـی زبـان کـه عاشـق غـذا و مقصـد 
هـای متنـوع در سرتاسـر جهـان انـد.  از پایتخـت هـای اروپایی 
گرفتـه تـا مقاصـد کمتـر دیـده شـده ومناطـق بکـر.  اونهـا مـارو 
بـرای داسـتان سـفر برگرفتـه از تجربیـات دسـته اول، عکـس 
صادقانـه  پیشـنهادات  و  کاربـردی  نـکات  و  نظیـر  بـی  هـای 

دنبـال مـی کنـن. 

۴،۸۰۰ دنبال کننده

۱۶،۰۰۰  دنبال کننده
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+15K     Unique Monthly Visitors

+26K     Monthly Page Views

1.5 min   Average Time on Site

65%       Organic Search

٪۵۴ خانم	 
٪۴۶  از ۳۴-۲۵ سال	 
کشورهای ایران، آمریکا، آلمان، انگلیس و کانادا	 



همــکاری با ما

تی ــفرهای تبلیغا س تولیــد محتوا

ســفیر برند ها

ما... همکاران 

تبلیغــات

تبلیـع مقصـد مـورد نظـر شـما در قالـب عکـس هـای 
جـذاب ، محتـوای نوشـتاری بـا کیفیـت و ویدیـو 

همـکاری در تولیـد محتـوای باکیفیـت دربـاره ایـران و 
سـایر مقاصـدی کـه تجربـه کردیـم.

فرصـت همـکاری بلند مـدت بـرای معرفـی محصول و 
یـا برنـد شـما توسـط Travestyle و شـبکه هـای 

اجتماعـی مرتبـط.

فضـای  توسـط  شـما  فـروش  و  بازدیـد  افزایـش 
تبلیغاتـی Travestyle و یـا لینـک هـای افیلیـت 
در محتـوای بـا کیفیـت و بهینـه سـازی شـده سـایت. 

مـا عاشـق کشـف مـکان هـای ناشـناخته  هسـتیم، ولـی از شـهر هـای بـزرگ، روسـتاهای دورافتـاده، شهرسـتان 
بـا  رو  ماجـرا  صـد  تـا  صفـر  از  داریـم  قصـد   و  بریـم  مـی  لـذت  هـم  محلـی  غـذای  و  بکـر  طبیعـت  کوچـک،  هـای 
خوانندگانمـون بـه اشـتراک بذاریـم. بـرای اینـکار نیـاز داریـم تـا بـا شـرکت هـا، برنـد هـا و سـازمان هـای مرتبـط بـا 

کنیـم.  همـکاری  توریسـم 



با ما بیشــتر آشــنا بشین

مـا، متیـن و پارسـا هسـتیم. یـه زوج کنجـکاو ، اهل سـفر و عالقـه مند بـه غذاهـای مختلف. 
هـر دو متولـد ایرانیـم و سـعی داریـم بـا پاسـپورت ضعیـف و ریـال ضعیـف ترمـون تـا جـای 
ممکـن از آرزوهامـون نگذریـم و بـه کشـف دنیـا بریـم.  مـا اینجاییم تـا از داسـتان های سـفر 
بگیـم، مشـکالتمون رو بـا خواننـده هامـون در میـون بذاریـم و اونهـارو بـرای سـفر بیشـتر 

ترغیـب کنیـم. 

مـا عالقـه زیـادی بـه سـفرهای ماشـینی،  سـفرهای کوتـاه شـهری، طبیعـت گـردی و مـردم 
داریـم. شناسـی 

زندگـی  از بچگـی در جاهـای مختلـف دنیـا  کـه  ایرانـه  یـک دختـر ۲۸ سـاله متولـد  متیـن 
کـرده.  ۵ سـال پیـش تصمیـم گرفـت وبسـایت Travestyle رو راه بنـدازه و تجربیـات 
سـفرش رو بـا بقیـه بـه اشـتراک بـذاره و بعـد از طریـق همیـن وبسـایت شـرکتی رو کنـار 
دوسـتش راه انـدازی کـرد تـا تجربیـات  غـذای ایرانـی رو در ایـران بـه توریسـت هـای خارجـی 
ارائـه بـده.  متیـن تـو دانشـگاه تهـران و دانشـگاه لیسـبون گرافیـک خونـده و عالقـه زیادی 

بـه عکاسـی داره. 

پارسـا  ۳۱ سالشـه و  در طـول زندگیـش در شـهرهای مختلـف ایـران زندگـی کـرده.  اونـم تـو 
دانشـگاه تهـران مهندسـی شـیمی خونـده و کاری مرتبـط بـا رشـته اش داره.  اهـل رانندگـی 
طوالنـی تـو سـفره، از غذاهـای محلی بـی نهایت لـذت مـی بـره و کمتر بـه پیشـنهادی جواب 

رد میـده. عاشـق سـینما و موسـیقی سـنتیه و خیلـی جـدی هـر دوش رو دنبـال مـی کنـه. 



Thank you for your wonderful blog. I arrived a few days ago in north 
western Iran with my friend and the Travestyle website is teaching 
us a lot and we get great information from there!

Nina  Breher

I’ve been so intrigued by Iran for so long, and reading your blog has 
inspired me to finally travel to Iran!

- Georgia   Murrell   -  Australia



و  خوبتـون  فضاسـازی  از  بـردم  بود...لـذت  عالـی  خیلـی 
روزای  تـو  رو  پاریـس  شـده   کـه  بـارم  یـه  بـرای  کـردم  آرزو 

ببینـم بتونـم  کریسـمس 

- بهار

Lovely, eloquent and informative writing and superb photography 
— great stuff! I learned a lot.

- Chirs  Garcia

Hi Matin, thanks a lot for all those informations. We are a french 
couple in iran for more than a month… your blog is definitely a 
gold mine for us. We found a mot of information about rasht and 
around… now about Kurdistan we are planning to head to.
Many thanks again. Take care.

- Pauline  - France

سالم! مرسی از اینکه تجربیات سفرتون را در اختیار دیگران 
گذاشتید. هر سال خواستم تعطیالت کریسمس رو برم هند 
ولی جای دیگه شده. امسال امیدوارم بشه. ولی دوست دارم 
هند رو از ایران برم اگر نه دلم میسوزد که از هوای ایران رد بشم 
و جای دیگه برم. سفرهای خوش دیگری را براتون آرزو میکنم.

- مرضیه



تمــاس با ما

enquiries@travestyle.com :ایمیل
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