
 



პალიტრა მედია წარმოადგენს საქართველოში ყველაზე მსხვილ მულტიმედია ჰოლდინგს, რომელიც 
აერთიანებს ბეჭდურ და ინტერნეტ მედიას , რადიოს, საინფორმაციო სააგენტოს, 20-ზე მეტ ინტერნეტ 
პორტალს და ლიტერატურის საგამომცემლო სახლს.  
  
”პალიტრა მედიის” გაერთიანებული ნიუსრუმი 2010 წელს ჩამოყალიბდა, როგორც  

ინტერნეტმედიის მართვისა და განვითარების ცენტრი.  

 
”ნიუსრუმი” აერთიანებს ისეთ პოპულარულ და გავლენიან ვებგვერდებს, როგორიცაა:  
ambebi.ge ; palitratv.ge; kvirispalitra.ge; bpn.ge; allnews.ge; marao.ge; mshoblebi.ge; sportall. 

ge; lelo.ge; mkurnali.ge; georgiangournal.ge ; gemrielia.ge; allwine.ge; autobild.ge; shin.ge; 

beaumonde.ge; gzapress.ge ; zooclub.ge; astrologi.ge ; reitingi.ge; saqme.ge;  

 
ჩვენთან თანამშრომლობის უპირატესობები: მკითხველის ფართო აუდიტორია, პროფესიონალი 

გუნდი, ფართო შემოქმედებითი შესაძლებლობები, მოწოდებული 

მასალის ეფექტური წარმოჩენა, წვდომა სტატისტიკაზე. 
 

 

 
 

 

 
დამატებითი ინფორმაციისთვის  მოგვმართეთ: 

ტელ:2 38 98 05  591 194445 
მის. იოსებიძის  49   

საკონტაქტო პირი - მარიამ ხუგაშვილი 

ელ.ფოსტა: subscribe@ipn.ge 

 

 
 



ყტუ 

 

 

 

1. საინფორმაციო მხარდაჭერის standart პაკეტი -  544 ლარი   (დღგ-ს გარეშე) 
                                                                                    


  თქვენი საქმიანობის, თქვენთვის საინტერესო თემის და თქვენს მიერ ჩატარებული         

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის განთავსება შესაბამის რუბრიკაში 

ვებ-გვერდებზე:   
                            Ambebi.ge - თვეში2 სტატია 
                            Kvirispalitra.ge - თვეში2 სტატია 
                            Bpn.ge - თვეში 2 სტატია 
 


  + თვეში 1 სტატია კონტენტმარკეტინგის მიმართულებით. 

    (რედაქციის მიერ მომზადებული პიარ მასალა) 
 

 

თქვენი სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ეს ვებ-გვერდები ჩანაცვლდეს ნიუსრუმის  
ნებისმიერი სხვა ვებ-გვერდით.  
(allnews.ge; marao.ge; mshoblebi.ge; mkurnali.ge; georgiangournal.ge ; gemrielia.ge; allwine.ge; autobild.ge; 

shin.ge; beaumonde.ge; gzapress.ge ; zooclub.ge; astrologi.ge ; reitingi.ge; lelo.ge; sportall.ge; saqme.ge;) 

 

 

 
*ღირებულების წინასწარ გადახდის შემთხვევაში ფასდაკლება-20%  

                                         (1 წლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში)  

*ხელშეკრულება იდება მინიმუმ 6 თვის ვადით. 



 

2. სრული საინფორმაციო მხარდაჭერის VIP პაკეტი- 764 ლარი  (დღგ-ს  გარეშე) 
   


  თქვენი საქმიანობის,თქვენთვის საინტერესო თემის და თქვენს მიერ ჩატარებული            

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის განთავსება ნიუსრუმის ვებ-გვერდების მთავარ 
გვერდზე:  


                  Ambebi.ge -სტატია თვეში3-ჯერ 

                     Kvirispalitra.ge -სტატია-თვეში2-ჯერ 
                     Bpn.ge -სტატია-თვეში3-ჯერ 
                     Palitravideo.ge-ვიდეორეპორტაჟის განთავსება თვეში 2-ჯერ 

 


  + თვეში 1  სტატია კონტენტმარკეტინგის მიმართულებით. 

       (რედაქციის მიერ მომზადებული პიარ მასალა) 
 
 
თქვენი სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ეს ვებ-გვერდები ჩანაცვლდეს ნიუსრუმის  
ნებისმიერი სხვა ვებ-გვერდით.  

(allnews.ge; marao.ge; mshoblebi.ge; mkurnali.ge; georgiangournal.ge ; gemrielia.ge; allwine.ge; autobild.ge; shin.ge; 

beaumonde.ge; gzapress.ge ; zooclub.ge; astrologi.ge ; reitingi.ge; lelo.ge; sportall.ge; saqme.ge;) 
 
*ღირებულების წინასწარ გადახდის შემთხვევაში ფასდაკლება-20%  
                                         (1 წლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში)  

*ხელშეკრულება ფორმდება მინიმუმ  6 თვის ვადით. 



 

3. საინფორმაციო მხარდაჭერის GOLD პაკეტი – 984 ლარი (დღგ-ს გარეშე) 
 


 თქვენი საქმიანობის,თქვენთვის საინტერესო თემის და თქვენს მიერ ჩატარებული 

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის განთავსება ვებგვერდის მთავარ გვერდზე: 

                           Ambebi.ge-სტატია თვეში3-ჯერ 

                           Kvirispalitra.ge-სტატია თვეში2-ჯერ  

                           Bpn.ge - სტატია თვეში3-ჯერ 

                           palitravideo.ge-ვიდეორეპორტაჟის განთავსება - თვეში 2-ჯერ 

                           + 3 სტატიის განთავსება თქვენს მიერ არჩეულ ვებ-გვერდზე  

                             


 ვიდეო რეპორტაჟის მომზადება და განთავსება: ტელეკომპანია                      

PalitraNews- ის  ეთერში(შესაბამის რუბრიკაში) თვეში 2-ჯერ  

                           


 +  თვეში 2 სტატია კონტენტმარკეტინგის მიმართულებით 

(რედაქციის მიერ მომზადებული პიარ მასალა) 
 

თქვენი სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია ეს ვებ-გვერდები ჩანაცვლდეს ნიუსრუმის ნებისმიერი 
სხვა ვებ-გვერდით  

(allnews.ge; marao.ge; mshoblebi.ge; mkurnali.ge; georgiangournal.ge ; gemrielia.ge; allwine.ge; autobild.ge; 

shin.ge; beaumonde.ge; gzapress.ge ; zooclub.ge; astrologi.ge ; reitingi.ge; lelo.ge; sportall.ge; saqme.ge;) 

 
*ღირებულების წინასწარ გადახდის შემთხვევაში ფასდაკლება-20%  

                                                    (1 წლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში)  

*ხელშეკრულება ფორმდება მინიმუმ 6 თვის ვადით. 


