
 
 
 
 
 

სარეკლამო მომსახურების ფასები 
 

იანვარი-სექტემბერი, 2017 
 
 

  

• ფასები მოცემულია აშშ დოლარში, დღგ-ს გარეშე 
 

• პოლიტიკური რეკლამის კოეფიციენტი: 2 
 

• სარეკლამო სააგენტოებისთვის გათვალისწინებულია ფასდაკლება 
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1. საბანერო რეკლამა 
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ზონა საიტის ვერსია საიტის გვერდები ბანერის ზომა ჩვენებები თვეში 
(ტრაფიკის %) ფასი თვეში 

#DM-01-HOME სრული + მობილური მთავარი გვერდები 970⨉90 + 320⨉50 33,33% 210 

#DM-07-HOME სრული + მობილური მთავარი გვერდები 970⨉90 + 320⨉50 50% 85 

#DM-01-ARTICLE სრული + მობილური ყველა სხვა გვერდი 970⨉90 + 320⨉50 33,33% 250 

#DM-07-ARTICLE სრული + მობილური ყველა სხვა გვერდი 970⨉90 + 320⨉50 50% 85 

#D-02 სრული მთავარი გვერდები 250⨉250 33,33% 125 

#D-03 სრული მთავარი გვერდები 250⨉250 33,33% 125 

#D-04 სრული მთავარი გვერდები 680⨉100 50% 170 

#D-05 სრული მთავარი გვერდები 160⨉600 50% 150 

#D-06 სრული მთავარი გვერდები 970⨉90 50% 150 

#D-08 სრული სტატიის გვერდები 250⨉250 33,33% 210 

#D-09 სრული სტატიის გვერდები 250⨉250 50% 210 

#D-10 სრული სტატიის გვერდები 250⨉250 50% 150 

#D-11 სრული სტატიის გვერდები 680⨉100 33,33% 250 

#D-12 სრული სტატიის გვერდები 680⨉100 33,33% 170 

#M-13 მობილური მთავარი გვერდები 320⨉150 33,33% 150 

#M-14 მობილური სტატიის გვერდები 320⨉150 33,33% 210 

#M-15 მობილური სტატიის გვერდები 300⨉250 33,33% 190 

#M-16 მობილური სტატიის გვერდები 320⨉150 33,33% 125 

#D-BG-HOME სრული მთავარი გვერდები ფონის ბრენდირება 33,33% 630 

#D-BG-ARTICLE სრული სტატიის გვერდები ფონის ბრენდირება 33,33% 420 
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ზონა საიტის გვერდები ბანერის ზომა ჩვენებები თვეში 
(ტრაფიკის %) ფასი თვეში 

#T-01 ყველა გვერდი, გარდა გამოცდის გვერდისა 728⨉90 33,33% 170 

#T-02 ყველა გვერდი, გარდა მთავარი გვერდისა 240⨉400 50% 110 

#T-03 გამოცდის გვერდი 100%⨉200 33,33% 250 

#T-04 ბილეთების სიის გვერდები 720⨉300 33,33% 170 

#T-05 ყველა გვერდი, მთავარი და გამოცდის გვერდის გარდა 250⨉768	⨉ 2 33,33% 340 

#T-06 მთავარი გვერდი 240⨉400 50% 210 

#T-07 ყველა გვერდი 300⨉150 50% 80 

#T-08 ყველა გვერდი 300⨉150 50% 80 

#T-09 ყველა გვერდი 300⨉150 50% 80 

 
 

ზონა საიტის ვერსია საიტის გვერდები ბანერის ზომა ჩვენებები თვეში (ტრაფიკის %) ფასი თვეში 

#GN-01 სრული + მობილური ყველა გვერდი 728⨉90 + 320⨉50 50% 125 

#GN-02 სრული + მობილური პირველი გვერდი 300⨉250 50% 80 

#GN-03 სრული + მობილური ყველა გვერდი 728⨉90 + 320⨉50 50% 40 

#GN-04 სრული + მობილური სტატიის გვერდები 300⨉250 50% 125 

#GN-05 სრული + მობილური სტატიის გვერდები 300⨉250 50% 125 

#GN-06 სრული + მობილური სტატიის გვერდები 615⨉90 + 320⨉50 50% 125 

#GN-BG სრული ყველა გვერდი ფონის ბრენდირება 50% 250 

 
 

ზონა ბანერის ზომა ჩვენებები თვეში (ტრაფიკის %) ფასი თვეში 

#SP-SPONSOR 925⨉100 + 320⨉150 100% 170 
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2. NATIVE ADVERTISING და სპონსორობა 
 
 
 
 
 

(დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ On.ge-ს მედია-კიტი) 
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ფორმატი 1: 
სტატიის წარმდგენი 

ფორმატი 2: 
“მარტივად” 

ფორმატი 3: 
ქვიზი ან ტრივია თემის სპონსორობა 

• გასართობი ან შემეცნებითი სტატია, 
სტანდარტული ფორმატის, შექმნილი 
რედაქციის მიერ. 

• იბრდენდება კომპანიის/პროდუქტის 
ლოგოთი სტატიის დასაწყისში. 

• სტატია შეიცავს კამპანიისთვის სასურველ 
ბმულებს/მესიჯებს. 

• სტატიის მარჯვნივ, ფიქსირებულად ჩანს 
კომპანიის სარეკლამო ბანერი. 

• კითხვა-პასუხის ფორმით წარმოდგენილი 
სტატია, რთული თემების, პროდუქტების ან 
სერვისის სპეციფიკის ახსნა, შექმნილი 
რედაქციის მიერ. 

• იბრენდება კომპანიის/პროდუქტის 
ლოგოთი სტატიის დასაწყისში. 

• პასუხებს შორის ფიქსირებულად ჩანს 
კომპანიის სარეკლამო ბანერი. 

• ქვიზი (ე.წ. პიროვნების ტესტი) ან ტრივია 
(სწორი პასუხის გასაცემი ტესტი), შექმნილი 
რედაქციის მიერ. 

• იბრენდება კომპანიის/პროდუქტის 
ლოგოთი მასალის დასაწყისში. 

• სტატიის მარჯვნივ, ფიქსირებულად ჩანს 
კომპანიის სარეკლამო ბანერი. 

• თემატური კატეგორიის სპონსორობა. 
• წარმდგენი ბრენდის ლოგო თავსდება 

თემის გვერდზე და თემაში შემავალ ყოველ 
სტატიაზე ფორმატით “სტატიას 
წარმოგიდგენთ...”. 

• რედაქცია იღებს პასუხისმგებლობას, 
მოამზადოს დასპონსორებულ თემაზე 
მინიმუმ ერთი მასალა დღეში, მაქსიმუმ - 
სარედაქციო პროცესის მიხედვით. 

• წარწერა სტატიაზე: “პარტნიორის 
კონტენტი” ან “ფასიანი განთავსება” 

• წარწერა სტატიაზე: “პარტნიორის 
კონტენტი” ან “ფასიანი განთავსება” 

• წარწერა სტატიაზე: “პარტნიორის 
კონტენტი” ან “სარეკლამო განთავსება” 

 

• ვრცელდება On.ge-ს სოციალური მედიის 
ყველა არხით, 2-ჯერ სამი დღის 
განმავლობაში. 

• თავსდება On.ge-ს პირველ გვერდზე 3 
დღის განმავლობაში. 

• შესაძლებელია ჩაშვება ტარგეტირებულ, 
ფასიან რეკლამად On.ge-ს ფეისბუქ-
გვერდების აუდიტორიისთვის. 

• ვრცელდება On.ge-ს სოციალური მედიის 
ყველა არხით, 2-ჯერ სამი დღის 
განმავლობაში. 

• თავსდება On.ge-ს პირველ გვერდზე 3 
დღის განმავლობაში. 

• შესაძლებელია ჩაშვება ტარგეტირებულ, 
ფასიან რეკლამად On.ge-ს ფეისბუქ-
გვერდების აუდიტორიისთვის. 

• ვრცელდება On.ge-ს სოციალური მედიის 
ყველა არხით, 2-ჯერ სამი დღის 
განმავლობაში. 

• თავსდება On.ge-ს პირველ გვერდზე 3 
დღის განმავლობაში. 

• შესაძლებელია ჩაშვება ტარგეტირებულ, 
ფასიან რეკლამად On.ge-ს ფეისბუქ-
გვერდების აუდიტორიისთვის. 

• ვრცელდება On.ge-ს სოციალური მედიის 
ყველა არხით, სტანდარტული სარედაქციო 
პროცესით. 

• თავსდება On.ge-ს პირველ გვერდზე, 
სტანდარტული ქრონოლოგიურობით. 

• შესაძლებელია ჩაშვება ტარგეტირებულ, 
ფასიან რეკლამად On.ge-ს ფეისბუქ-
გვერდების აუდიტორიისთვის. 

სერვისის ღირებულება: 
125 დოლარი 

სერვისის ღირებულება: 
210 დოლარი 

სერვისის ღირებულება: 
125 დოლარი 

თემის სპონსორობა თვეში: 
210-დან 380 დოლარამდე 
თემის ბუნებრივი აქტივობის მიხედვით 

 
• ნეითივ-რეკლამის ფასში არ შედის დამატებითი ვიდეო-ფოტო წარმოება, რომლის საჭიროება შეიძლება დადგეს შესაქმნელი მასალიდან 

გამომდინარე. 
• მოთხოვნის მიხედვით, შესაძლოა განიხილებოდეს არასტანდარტული და ინტერაქტიული ფორმატები. 
• დამატებითი ინფორმაცია და ფორმატების მაგალითები იხილეთ On.ge-ს მედია-კიტში. 
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3. საინფორმაციო მხარდაჭერა 
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 პაკეტი 1 პაკეტი 2 პაკეტი 3 

ანონსების და რელიზების განთავსება 
თვეში 15 შეუზღუდავად შეუზღუდავად 

ფოტო-ვიდეო მასალის განთავსება 

ღონისძიებებზე დასწრება და მასალის მომზადება (თბილისის ფარგლებში) ⨉	 თვეში 3 თვეში 5 

ინტერვიუების და სტატიების მომზადება ⨉ ⨉ თვეში 2 

მასალის განთავსება მეორე კატეგორიის სიახლეებში თვეში 15 შეუზღუდავად შეუზღუდავად 

მასალის გავრცელება On.ge-ს ფეისბუქ-გვერდებით თვეში 10 თვეში 30 თვეში 60 

მასალის განთავსება მთავარი სიახლეების ბლოკში, მთავარ გვერდზე ⨉ თვეში 5 თვეში 10 

 
სერვისის ღირებულება თვეში: 

145 დოლარი 
სერვისის ღირებულება თვეში: 

210 დოლარი 
სერვისის ღირებულება თვეში: 

340 დოლარი 

 

სერვისის ღირებულება თვეში: 
100 დოლარი 

სერვისის ღირებულება თვეში: 
145 დოლარი 

სერვისის ღირებულება თვეში: 
290 დოლარი 

 
 

• მოწოდებულ მასალებს თან ერთვის წარწერა “ქვეყნდება გავრცელების სერვისით”. 
• რედაქციის მომზადებულ მასალებს თან ერთვის წარწერა “მომზადებულია საინფორმაციო მხარდაჭერის სერვისით”. 
• პოლიტიკური ხასიათის ყველა მასალას თან ერთვის წარწერა “რეკლამა — ქვეყნდება ფასიანი განთავსების სერვისით”. 
• რედაქცია იტოვებს უფლებას, არ გამოაქვეყნოს მასალა, თუ ის მკვეთრად ეწინააღმდეგება On.ge-ს სარედაქციო კოდექსსა და ღირებულებებს. 
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საბანერო ზონების აღწერა და ტექნიკური მოთხოვნები იხილეთ შესაბამის დოკუმენტში (On.ge/ads) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ: 
 
 

იოსებ ადეიშვილი 
597 92 60 06 

ads@omedia.ge 
 


