


ჩვენი კომპანიის შესახებ

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ინტერნეტ-გაზეთი Metronome.ge
დაკომპლექტებულია პროფესიონალი კადრებით. ჩვენი მთავარი
მოწოდებაა ნებისმიერ სფეროში, ობიექტურად გავაშუქოთ ქვეყანაში
და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, აზრის გამოთქმის 
საშუალება მივცეთ ნებისმიერი განსხვავებული იდეოლოგიის მატარებელ
პერსონას, თუგინდ რედაქცია მას არ იზიარებდეს. ამასთან, რედაქცია
მკაცრად მიჯნავს ფაქტებსა და კომენტარებს.ჩვენ ვმოქმედებთ “საქართველოს ჟურნალისტთა 

დამოუკიდებელი ასოციაციის” მიერ 2000 წელს 
გამოქვეყნებულ “ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსით”, რომელიც ჟურნალისტთა 
საერთაშორისო ფედერაციის პრინციპებზე დაყრდნობით შეიქმნა. ჟურნალისტთა
პროფესიული ეთიკის დაცვით, ჩვენ მკითხველებს მივაწვდით ზუსტ ინფორმაციას, 
რითაც დავეხმარებით მათ გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი და მდიდარი, 
განსხვავებული ინფორმაციის ხარჯზე, გაუჩნდეთ საკუთარი აზრი. ჩვენი სურვილია გაქანება მივცეთ კრიტიკულ 

აზროვნებას, რომელიც ემსახურება ქვეყანაში
პოლიტიკური პლურალიზმის, ინდივიდის თავისუფლების და კანონის 
უზენაესობის დაცვას.
რედაქცია მხარს უჭერს რეფერენდუმის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც 
საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ ხმა მისცა ქვეყნის ევროპულ
ორიენტაციას.



რატომ ინტერნეტ რეკლამა?

ინტერნეტ-რეკლამას სხვა მედია საშუალებებისგან შედარებით 
უნიკალური ეფექტურობა ახასიათებს

ინტერნეტის განვითარებამ მნიშვნელოვნად
გაზარდა ონლაინ-რეკლამის რაოდენობა

დღეს, საზოგადოების ინფორმირების ძირითად წყაროს არა 
ტელევიზია და სხვა მედია საშუალებები, არამედ ინტერტნეტი
წარმოადგენს



უპირატესობები

სარეკლამო კამპანიის შედეგების 
განსაზღვრა რეალურ დროში
 

დანახარჯების ეფექტურობა

სამიზნე აუდიტორიის მოზიდვა



სტატისტიკური მონაცემები

 



სტატისტიკური მონაცემები

 

მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემები იხილეთ: http://www.top.ge/cat.php?c=24&h=102724#102724���



კომპანიის სამიზნე აუდიტორია

 



სარეკლამო შეთავაზებები

 
საიტის სტრუქტურა იძლევა საშუალებას განხორციელდეს, როგორც სტანდარტული,
აგრეთვე სპეციალური მომსახურება

გთავაზობთ, როგორც სტატიკურ, ისე დინამიურ ბანერებს

მთავარ გვერდზე ნებისმიერი რეკლამის განთავსების შემთხვევაში ერთი და იგივე
ბანერი გამოჩნდება საიტის ნებისმიერ გვერდზე ვიზიტის დროს

ნებისმიერი ბანერის დაკვეთის შემთხვევაში ბონუსად გადმოგეცემათ თვეში 
4 PR სტატია, რომელიც განთავსდება ჩვენ საიტზე

გრძელვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში ბონუსად გადმოგეცემათ რეკლამა
ნებისმიერი ვიდეორგოლის დასაწყისში



 

Popup

            ზომა          ღირებულება

800X500 1000ლ



 

მთავარი გვერდი

პოზიცია            ზომა          ღირებულება
Top                 430X90               800ლ
Top1               300X90               600ლ
E,E1               150X600             800ლ
A                    610X100             800ლ
B                    165X345             600ლ
A1                  610X100             600ლ
C                    255X360             700ლ
C1                  250X250             500ლ
D1,D2            610X100             500ლ
C2                  250X250             400ლ
B2                  160X510             400ლ
D3,D4            610X100             400ლ



 

შიდა გვერდი

პოზიცია            ზომა          ღირებულება
F1                610X100              800ლ
F2                728X90                400ლ
F3                610X100              400ლ



თბილისი, ბახტრიონის ქ.11ბ

(+995) 599 38 23 33

marketing@metronome.ge

www.metronome.ge


