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მოკლედ ჩვენ შესახებ



1 მოკლედ ჩვენ შესახებ

ჩვენ ვართ ახალი თაობის მედია, 
რომელიც ციფრული ეპოქისთვის იქმნება.

ჩვენ ვაგროვებთ ყველაზე საინტერესო 
ამბებს და ვეძებთ ახალ გზებს მათ 

მოსათხრობად.

ჩვენ ვართ სანდო, ეთიკური და 
პროფესიონალი ხალხის მედია-გუნდი.

ჩვენ გვჯერა დამოუკიდებელი, 
შემოსავლიანი მედიის და ვქმნით მას.

ჩვენ გვაქვს ყველაზე დახვეწილი და 
თანამედროვე პლატფორმა ქართულ 

ინტერნეტში.

ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ვაჩუქეთ ახალი 
სიცოცხლე ქართულ ონლაინ-მედიას. 

— ჩვენი მეგობრები :)

გარდა ამისა...



1 მოკლედ ჩვენ შესახებ

ვართ ხელმისაწვდომი ყველა მოწყობილობაზე



1 მოკლედ ჩვენ შესახებ

ვქმნით ექსკლუზიურ კონტენტს ყველა იმ პლატფორმისთვის, 
სადაც მომხმარებლები გველოდებიან



1 მოკლედ ჩვენ შესახებ

ვიზრდებით თვალსა და ხელს შუა

1,000+ followers 160+ followers

100,000+ likes   |   450,000+ reach

მარტი, 2017

480,000+ visits   |   271,000+ unique users



1 მოკლედ ჩვენ შესახებ

და ვამაყობთ ჩვენი აუდიტორიით

56%  კაცი

44%  ქალი

აუდიტორიის ინტერესთა ჯგუფები
(Affinity Categories)

Movie Lovers

TV Lovers

Shutterbugs

Music Lovers/Pop Music Fans

Travel Buffs/Beachbound Travelers

Technophiles

News Junkies & Avid Readers

Art & Theater Aficionados

Green Living Enthusiasts

Outdoor Enthusiasts

Home Decor Enthusiasts

Social Media Enthusiasts

Political Junkies

Avid Investors
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ასაკობრივი გადანაწილება

TV MR GE



2
რისგან შედგება



2 რისგან შედგება ახალი ამბები
სანდო და ობიექტური



2 რისგან შედგება ვრცელი რეპორტაჟები
როდესაც გრძელი სიტყვა მოკლედ არ ითქმის



2 რისგან შედგება საკითხავი
შემეცნებითი და საგანმანათლებლო მსოფლიო მედიიდან



2 რისგან შედგება “მოკლედ”
ადამიანურ ენაზე ახსნილი რთული თემები



2 რისგან შედგება განტვირთვა
რადგან დასვენება ტვინსაც სჭირდება

(ბრიტანელი მეცნიერების აზრით)



2 რისგან შედგება იუმორი
სხვანაირად, ცხოვრება მოსაწყენია



3
რას გთავაზობთ



3 რას გთავაზობთ

Native Advertising

ე.წ. ნეითივ-რეკლამა სარედაქციო ფორმატის 
სარეკლამო მიზნით გამოყენებას ეწოდება. ეს 
არ არის “შეკვეთილი სტატია” ან “გაშუქების 
სერვისი”.

ჩვენი კრეატიული გუნდი ქმნის (წერს, იღებს, 
აგროვებს, აპროგრამებს) ორიგინალურ, 
მიმზიდველ და საინტერესო კონტენტს, სადაც 
ბუნებრივად ხდება ბრენდის ინტეგრირება.



3 რას გთავაზობთ

Native Advertising

სტანდარტული მიდგომებისგან განსხვავებით, 
ნეითივ-რეკლამა არის უფრო ეფექტური, 
არ აღიზიანებს მომხმარებელს, ზრდის მის 
ჩართულობას და რჩება მუდამ გამოქვეყნებული.

მომზადებული მასალა ვრცელდება ჩვენი საიტის 
ყველა არხით და თავსდება საიტის პირველ 
გვერდზე სამი დღის განმავლობაში.



3 რას გთავაზობთ

Native Advertising

ფორმატი არ მალავს მის სარეკლამო 
ხასიათს და არც გადამეტებულად ბრენდავს 
მასალას. ბუნებრივი გავრცელების სასურველი 
შედეგი იუმორით, ეფექტური კონტენტით და 
მკითხველთან გულახდილი დამოკიდებულებით 
მიიღწევა.



3 რას გთავაზობთ

საინფორმაციო მხარდაჭერა

ჩვენ გთავაზობთ თქვენი კომპანიის ან 
ორგანიზაციის მოვლენების სრულ გაშუქებას, 
პროფესიონალი ჟურნალისტებით და 
კოპირაიტერებით.

ყოველ კვირა აწყობთ ივენთს? ხშირად გაქვთ 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გასავრცელებელი? 
ჩვენი პლატფორმა თქვენთვის ყოველთვის 
ღიაა.



3 რას გთავაზობთ

თემის სპონსორობა

საუკეთესო ინსტრუმენტი იმიჯის 
ჩამოსაყალიბებლად. აჩვენეთ აუდიტორიას, რა 
აინტერესებს თქვენს ბრენდს.

აირჩიეთ ზოგადი კატეგორია ან ერთად 
მოვიფიქროთ კონკრეტული თემა, რომელზეც 
ჩვენი რედაქცია უფრო ყურადღებით იმუშავებს 
და რომლის მასალების წარმდგენი თქვენი 
ბრენდი იქნება.

მასშტაბური კამპანიების დროს, შესაძლებელია 
თემის გვერდის სრული ბრენდირება.

სიმულირებული კამპანია *  



3 რას გთავაზობთ

საბანერო რეკლამა

კლასიკური და გამოცდილი მეთოდი. ჩვენ 
გაპოვნინებთ საუკეთესო ადგილს თქვენი 
კამპანიის ბანერისთვის, რომელიც ხმაურში არ 
ჩაიკარგება.



3 რას გთავაზობთ

თანამშრომლობის 
არასტანდარტული
ფორმატები

გაქვთ უცნაური იდეა? ან გსურთ, რომ ჩვენ 
ვიფიქროთ რამე განსხვავებულზე?

დავილაპარაკოთ. ჩვენ გვიყვარს 
ექსპერიმენტები.



სულ ეს იყო.
დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია და პრაისი:

გასაუბრება ტელეფონით:

ან ელფოსტით:

www.On.ge/ads

+995 597 92 60 06 — იოსებ ადეიშვილი

ads@omedia.ge


