


კომპანიის შ ე ს ა ხ ე ბ

სარეკლამო სააგენტო "ედვერთლაინი" ჩამოყალიბდა
2009 წელს "პალიტრამედიის" შემადგენლობაში.

დასაწყისიდანვე მიზნად დავისახეთ ჩვენი მომხმარებლისათვის ინოვაციური
სარეკლამო გადაწყვეტილებების შეთავაზება. შესაბამისად, პირველივე
წარმატებული ნაბიჯი ინტერნეტრეკლამის მიმართულებით გადავდგით.

გასული პერიოდის განმავლობაში დავამტკიცეთ, რომ
წარმოვადგენთ ლიდერ სააგენტოს სწორედ
ინტერნეტის მიმართულებით.





უპირატესობები

დანახარჯების ეფექტურობა

სარეკლამო კამპანიის
შედეგების განსაზღვრა
რეალურ დროში

სარეკლამო კამპანიის
კრეატიული და ტექნიკური
მოქნილობა

სამიზნე აუდიტორიის

მოცვა
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02

პროცენტული
განაწილება
საიტების მიხედვით

საშუალო ჯამური
მაჩვენებელი
აუდიტორიაში

სამიზნე აუდიტორია: შერეული

Ambebi.ge 

Palitratv.ge

Kvirispalitra.ge 

allnews.ge

Saqme.ge

მამაკაცი ქალი

51.8%

47.1%

51.8%

51.2%

52.9%

48.2%

48.8%

47.8%52.2%
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მამაკაცი ქალი

49.3 % 50.7 %
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01

48.2%





01

02

პროცენტული
განაწილება
საიტების
მიხედვით

საშუალო
ჯამური
მაჩვენებელი
აუდიტორიაში

სამიზნე აუდიტორია: ქ ა ლ ე ბ ი

2

მამაკაცი

12.6 %
ქალი

87.4 %

01

02

Marao.ge 

Beaumonde.ge 

Mshoblebi.ge

17.1%

8.1%
12.7%

82.9%

91.9%
87.3%

კაციქალი





ყველაზე პოპულარული
საინფორმაციო
პორტალი საქართველოში.
მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია
24 საათის განმავლობაში. 
ორიენტირებულია მუდმივ 
განვითარებაზე როგორც
შინაარსობრივი, ასევე ტექნოლოგიური
თვალსაზრისით.

ვიზიტორები 

Sessions 
5,472,327

უნიკ. ვიზიტორები
Users

1,316,214

საიტისგვერდის ნახვა 

Pageviews
13,616,575

05

Feb 1 ,2017–Feb 28,2017

02

01

16.5%

6.2%

2.1%

საქართველოში ინტერნეტით, 
ინფორმაციის მიღების კუთხით
facebook - ს უსწრებს და პირველ
ადგილზეა.

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

4.2%

19.6%

22.6%

28.8%

04

03
მამაკაცი ქალი

48.2 % 51.8 %

06 შერეული

www.ambebi.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



რეიტინგული,
პოლიტიკურ-
საზოგადოებრივი 
ინტერნეტტელევიზია და 
ვიდეოპორტალი.

ყველაზე ყურებადი და
გავრცელებადი ვიდეოები
სოციალურ ქსელებში.

მამაკაცი ქალი

52.9 % 47.1%

05

Feb 1,2017-Feb 28,2017

02

03

01

ვიზიტორები 

Sessions 
3,187,394

უნიკ. ვიზიტორები
Users

1,107,126

საიტისგვერდის ნახვა
Pageviews

7,029,587

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

8.6%

36.7%

26.9%

18.0%

6.5%

1.8%

1.5%

04

06 შერეული

www.palitravideo.ge
საიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



რეიტინგული, პოლიტიკურ-
საზოგადოებრივი ინტერნეტტელევიზია 
და ვიდეოპორტალი.

ყველაზე ყურებადი და გავრცელებადი 
ვიდეოები სოციალურ ქსელებში.

შერეული

ვიზიტორები 

Sessions 
1,071,970

უნიკ.ვიზიტორები
Users

287,384

საიტისგვერდის ნახვა 

Pageviews 
2,576,158

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

05

Feb 1,2017-Feb 28,2017

www.palitravideo.ge



გაზეთ "კვირის პალიტრის" 
ინტერნეტვერსია, ყოველდღიური 
ექსკლუზიური სტატიების 
განახლებით.

სანდოინფორმაცია 
კვალიფიციური 
ანალიზით

საიტს აქვს მობილური აპლიმამაკაცია Apple-
ისა და
Android-ის ოფიციალურ ვირტუალურ
მაღაზიაში.

05

Feb 1,2017-Feb 28,2017
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01

26.6%

19.6%

6.6%

3.3%

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

5.3%

18.3%

20.3%

04

03
მამაკაცი ქალი

48.2 % 51.8 %

06 V.I.P./შერეული

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები

Users
585,480

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
4,033,304

Sessions
1,665,448

www.kvirispalitra.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



V.I.P./ შერეული

გაზეთ "კვირის პალიტრის" 
ინტერნეტვერსია, ყოველდღიური 
ექსკლუზიური სტატიების 
განახლებით.

სანდოინფორმაცია 
კვალიფიციური ანალიზით

ვიზიტორები 

Sessions 
669,780

უნიკ.ვიზიტორები
Users

196,832

საიტისგვერდის ნახვა 

Pageviews 
1,815,092

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

05

Feb1,2017-Feb28,2017

www.kvirispalitra.ge



გაზეთ "სიტყვა და საქმის” 
გაფართოებული ინტერნეტპორტალი

02

01

27.3%

9.9%

2.2%

0.8%

უძრავი ქონების ყველაზე დიდი ბაზა. 
ინფორმაცია ყიდვა-გაყიდვის, 
მომსახურების,
დასაქმების, ავტომობილების შესახებ.

მოქნილი საძიებო სისტემა.

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

4.4%

25.0%

30.4%

04

05

Feb1,2017-Feb28,2017

03

მამაკაცი ქალი

45.2 % 54.8%

06 V.I.P./შერეული

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები
Users
314,010

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
11,406,050

Sessions
973,410

www.saqme.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



V.I.P./ შერეული

ვიზიტორები 
Sessions 
383,973

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
101,634

საიტის გვერდის ნახვა 
Pageviews 
4,446,040

უძრავი ქონების ყველაზე დიდი ბაზა. 
ინფორმაცია ყიდვა-გაყიდვის, მომსახურების,
დასაქმების, ავტომობილების შესახებ.

გაზეთ "სიტყვა და საქმის” 
გაფართოებული 
ინტერნეტპორტალი

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

Feb1,2017-Feb28,2017

www.saqme.ge



ნომერი პირველი საინფორმაციო
სააგენტო

მაღალი სანდოობა და რეიტინგი.

სოლიდური და საქმიანი 
აუდიტორია.

ხელმომწერები: სახელმწიფო სტრუქტურები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები,
საერთაშორისო წარმომადგენლობები,
საელჩოები,
მსხვილი კერძო კომპანიები.

ვიზიტორები 
Sessions 
2,909,125

უნიკ. ვიზიტორები
Users
562,501

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
7,538,412

02

01

24.5%

17.0%

6.6%

1.4%

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

1.8%

15.7%

33.0%

04

05

Feb1,2017-Feb28,2017

03

მამაკაცი ქალი

64.4 % 35.6 %

06 V.I.P.

www.ipn.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



V.I.P.

ვიზიტორები 
Sessions 
993,030

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
190,209

საიტის გვერდის ნახვა 
Pageviews
2,835,725

მაღალი სანდოობა და რეიტინგი.
ნომერი პირველი საინფორმაციო სააგენტო 
ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 
სოლიდური და საქმიანი აუდიტორია.

ხელმომწერები: სახელმწიფო 
სტრუქტურები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, საერთაშორისო
წაrმომადგენლობები, საელჩოები, მსხვილი კერძო
კომპანიები.

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

Feb1,2017-Feb28,2017

www.ipn.ge



V.I.P.

ვიზიტორები 
Sessions 
993,030

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
190,209

საიტის გვერდის ნახვა 
Pageviews 
2,835,725

აპლიკაცია შეიქმნა 2016 წელს. თანამედროვე დიზაინი, თანამედროვე
ტექნოლოგიებით შექმნილი აპლიკაცია საშუალებას იძლევა
მომხმარებელი გაეცნოს ქვეყანაში და მის გარეთ მიმდინარე მოვლებს. 
შეინახოს ნიუსები და წაიკითხოს მაშინაც კი როდესაც არ აქვს
ინტერნეტზე წვდომა

მომხმარებლები: ადამიანები, ვისაც სურს მიიღოს
ინფორმაცია საქართველოში #1 საინფორმაციო
სააგენტოსგან რაც შეიძლება სწრაფად და
კომფორტულად.

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

Feb1,2017-Feb28,2017

აპლიკაციის შესახებ



მაღალი სანდოობა ბიზნესსექტორში.

ყველაზე მზარდი აუდიტორია.

ვიზიტორები 
Sessions 
724,994

უნიკ. ვიზიტორები
Users
280,027

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
1,120,240

02

01

20.0%

7.3%

2.2%

ბაზრის კომპეტენტური 
ანალიზი.

კვალიფიციური შეფასება.

ბიზნესისა და ეკონომიკის
სიახლეები. 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

3.1%

10.2%

35.1%

22.1%

0401 საიტის შესახებ

05

Feb1,2017-Feb28,2017

03

მამაკაცი ქალი

64.9 % 35.1 %

06 V.I.P.

www.bpn.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



V.I.P
.

ვიზიტორები 
Sessions 
242,376

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
82,324

საიტის გვერდის ნახვა
Pageviews 
373,289

ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები. ბაზრის

კომპეტენტური ანალიზი. კვალიფიციური

შეფასება.

მაღალი სანდოობა ბიზნესსექტორში.

ყველაზე მზარდი აუდიტორია.

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

Feb1,2017-Feb28,2017

www.bpn.ge



პირველი ინგლისურენოვანი 
საინფორმაციო პორტალი 
საქართველოში.
გაზეთ "Georgian Journal"-ის
ინტერნეტპორტალი.

თანამედროვე დიზაინის დინამიkური
საიტი, პოლიტიკური, სოციალური და
ეკონომიკური თემებით.

უცხოელებისათვის სასარგებლო ინფორმაცია 
(სასტუმროები საქართველოში, კულტურული 
ძეგლები, ქართული სამზარეულო და ა.შ.).

ვიზიტორები 
Sessions 
87,291

უნიკ. ვიზიტორები
Users
71,783

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
252,477

02

01

6.5%

1.6%

2.3%

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

5.3%

38.8%

27.7%

17.8%

04

05

Feb1,2017-Feb28,2017

03
მა

მამაკაცი ქალი

48.4 % 51.6 %

06 V.I.P.

www.georgianjournal.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ვიზიტორები 
Sessions 
902,731

უნიკ. ვიზიტორები
Users
404,201

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
1,394,966

02

01

12.5%

5.5%

5.5%

სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენს
მომხმარებელი, რომელსაც აქვს მოთხოვნილება
მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ქვეყანაში და
მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე
მოვლენებზე.

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

8%

27.5%

25.5%

15.5%

04

-საინფორმაციო სააგენტო. საიტი 
ავრცელებს აქტუალურ, 
გადამოწმებულ ინფორმაციას. ასევე 
მოიცვს საინტერესო შემეცნებით 
რუბრიკებს, როგორიც არის 
მოგზაურობა, ტექნოლოგიები, 
კულტურა და სხვა.

01 საიტის შესახებ

05

Feb1,2017-Feb28,2017

03

მამაკაცი ქალი

65.2% 34.8%

06 შერეული

www.allnews.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



Feb1,2017-Feb28,2017

ვიზიტორები 
Sessions 
135,758

უნიკ. ვიზიტორები 
Users
89,697

საიტის გვერდის ნახვა 
Pageviews
215,017



საჭირო და პრაქტიკული რჩევები,

ვისაც თავის მოვლა უყვართ.
ქალი

82.9 %

17.1 %
მამაკაცი

ვიზიტორები 
Sessions 
1,685,965

უნიკ. ვიზიტორები
Users
710,207

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
2,669,464

02

03

01

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

7.3%

32.9%

27.4%

21.8%

8.6%

1.2%

0.8%

04

ქალბატონების მთავარი გვერდი
_ "homepage".

05

Feb1,2017-Feb28,2017

06 ქალები

www.marao.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ქალი

91.9 %

8.1 %
მამაკაცი

02

03

01

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

4.86%

24.1%

34.01%

19.14%

12.93%

3.69%

1.26%

04

ვებ-გვერდი მოდის, სტილის, 
თანამედროვე კულტურული 
სიახლეების, მსოფლიო 
ვარსკვლავების ცხოვრების შესახებ.

გამიზნულია ადამიანებისთვის, ვისაც
აინტერესებს მოდა, აქვს ცხოვრების გამორჩეული
სტილი, ეცნობა მსოფლიოში მიმდინარე
კულტურულ სიახლეებს.

01 საიტის შესახებ

05

Feb1,2017-Feb28,2017

06 ქალები

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები

Users
222,940

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
889,006

Sessions
471,726

www.beaumonde.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ქალები

ვიზიტორები 
Sessions 
227,951

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
52,365

საიტის გვერდის ნახვა
Pageviews 
305,798

ვებ-გვერდი მოდის, სტილის, თანამედროვე 
კულტურული სიახლეების, მსოფლიო ვარსკვლავების 
ცხოვრების შესახებ.

გამიზნულია ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს 
მოდა, აქვს ცხოვრების გამორჩეული სტილი, ეცნობა 
მსოფლიოში მიმდინარე კულტურულ სიახლეებს.

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

Feb1,2017-Feb28,2017

www.beaumonde.ge



ყველა საჭირო ინფორმაცია ბავშვის 
აღზრდა-განვითარების შესახებ.

აქტუალური საყოფაცხოვრებო 
რჩევები.

ყველაზე მზარდი აუდიტორია.

მომხმარებელი: სტაბილური და 
ლოიალური მკითხველი.ქალი

87.3 %

12.7 %
მამაკაცი

02

03

01

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

3.0%

27.0%

41.0%

17.0%

8.0%

2.0%

2.0%

0401 საიტის შესახებ

05

Feb1,2017-Feb28,2017

06 ქალები

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები
Users
598,585

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
1,805,934

Sessions
1,255,334

www.mshoblebi.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ქალები

ვიზიტორები 
Sessions 
530,602

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
99,774

საიტის გვერდის ნახვა
Pageviews 
680,728

ყველაზე საჭირო ინფორმაცია
ბავშვის აღზრდა-განვითარების შესახებ. 
აქტუალური საყოფაცხოვრებო რჩევები.

ყველაზე მზარდი აუდიტორია. 
მომხმარებელი: სტაბილური და 
ლოიალური მკითხველი.

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

Feb1,2017-Feb28,2017

www.mshoblebi.ge



.

მომხმარებელი: სამედიცინო 
თემით დაინტერესებული ყველა 
ასაკის ლოიალური მკითხველი, 
ასევე პროფესიონალი ექიმები.ქალი

86.1 %

13.1 %
მამაკაცი

02

03

01

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

6.8%

29.7%

30.0%

22.2%

7.7%

2.6%

1.0%

პოპულარული ინტერაქტიული 
სამედივინო ვებგვერდი.

ჟურნალ ”ოჯახის მკურნალის” 
ინტერნეტპორტალი.

საიტზე წარმოდგენილია: კითხვა-
პასუხის რუბრიკა, ინფორმაცია 
ყველა სამედიცინო პრეპარატზე, 
ორსულობის მთვლელები და ა.შ.

04

05

Feb1,2017-Feb28,2017

06 ქალები

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები
Users
412,536

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
2,038,100

Sessions
807,576

www.mkurnali.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



N1 სპორტული ვებგვერდი 
საქართველოში.
გაზეთ „ლელოს“ და ჟურნალ „ლელო
week“-ის ინტერნეტვერსია

ლოიალური, სტაბილური მკითხველი და 
მუდმივად მზარდი უნიკალურ 
მომხმარებeლთა რაოდენობა.

სპორტული მოვლენების ფოტო და 
ვიდეორეპორტაჟები, სპორტული ანგარიშები.

ქართული და მსოფლიო სპორტის 
სიახლეები, ექსკლუზიური 
ინტერვიუები ცნობილ 
სპორტსმენებთან.

მამაკაცი

92.6 %

ქალი

7.4 %

02

03

01

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

12.2%

36.5%

28.2%

15.2%

4.9%

1.5%

1.5%

04

05

Feb1,2017-Feb28,2017

06 მამაკაცები

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები

Users
230,240

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
4,559,112

Sessions
1,346,833

www.sportall.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



მართვის მოწმობის ტესტები, საჭირო 
რჩევები და სხვა მრავალი ავტოინფორმაცია.

მომხმარებელი:
ლოიალური,სეგმენტირებული მკითხველი.

ქართულიდა უცხოური 
ავტოსიახლეები, საინტერესო 
ფაქტები ავტოსამყაროდან.

საქართველოში აქტუალური 
ავტომობილების დეტალური 
მიმოხილვა
და სერვისცენტრების კატალოგი.

ჟურნალ Auto Bild-ის ინტერნეტვერსია.

ქალი

15.5 %
მამაკაცი

84.5 %

02

03

01

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

4.0%

33.0%

34.0%

16.0%

8.0%

4.0%

1.0%

04

05

Feb1,2017-Feb28,2017

06 მამაკაცები

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები

Users
95,396

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
596,717

Sessions
194,777

www.autobild.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ვებგვერდზე ასევე შესაძლებელია 
ტელევიზიების პირდაპირი ეთერების და 
ჩანაწერების ნახვა.

ვიზიტორები 
Sessions 
3,836,006

უნიკ. ვიზიტორები
Users
1,424,880

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
6,871,257

05 05

04

5.3%

33.5%

34.5%

15.8%

7.3%

2.4%

1.2%

რ

.

01 საიტის შესახებ

02

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Feb1,2017-Feb28,2017

არის საინფორმაციო-გასართობი
ვებ-პორტალი, რომლის კონტენტის 
შექმნაზე ზრუნავენ საიტის 
მომხმარებლები.
ისინი თავადვე ზრუნავენ თავისი 
სტატიების გავრცელებაზე
სოციალუ ქსელებში, რაც თავის
მხრივ იწვევს ვებგვერდის
განსაკუთრებულად მჭიდრო
ი0ნ3ტეგრაციას სოციალურ
ქსელებთან

01

03

მამაკაცი ქალი

62.3 % 37.7 %

06 შერეული

www.intermedia.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ვიზიტორები 
Sessions 
340,637

უნიკ. ვიზიტორები
Users
208,338

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
632,964

0505

1.74%

10.73%

31.76%

21.4%

19.79%

11.66%

2.92%

ვებ-გვერდი სახლის, ინტერიერისა და 
დიზაინის შესახებ.

რჩევები თანამედროვე არქიტექტურული 
ტენდენციების, სახლის მოწყობისა და რემონტის 
შესახებ. საინტერესო რუბრიკები ეზოსა და აგარაკის 
მოვლაზე.

01 საიტის შესახებ

01

04

02

03

მამაკაცი

41.2 %
ქალი

58.8 %

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Feb1,2017-Feb28,2017

06 შერეული

www.shin.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



შერეული

ვიზიტორები 
Sessions 
104,985

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
53,101

საიტის გვერდის ნახვა
Pageviews 
196,925

ვებ-გვერდი სახლის, 
ინტერიერისა და დიზაინის 
შესახებ.

რჩევები თანამედროვე არქიტექტურული 
ტენდენციების, სახლის მოწყობისა და რემონტის 
შესახებ. საინტერესო რუბრიკები ეზოსა და აგარაკის 
მოვლაზე.

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

05

Feb1,2017-Feb28,2017

www.shin.ge



რჩევები ცხოველების მოვლისა და 
აღზრდისათვის.

სოციალურ მედიაში 
აქტიურად განხილვადი 
თემები.

ვიზიტორები 
Sessions 
222,006

უნიკ. ვიზიტორები
Users
120,497

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
1,110,721

0505

12.0%

41.0%

23.0%

12.0%

7.0%

3.0%

2.0%

ყველაზე რეიტინგული საიტი 
ცხოველთა სამყაროს შესახებ.

01 საიტის შესახებ

01

04

02

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Feb1,2017-Feb28,2017

03

მამაკაცი ქალი

60.3 % 39.7 %

06 შერეული

www.zooclub.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



შერეული

ვიზიტორები 
Sessions 
76,097

უნიკ. ვიზიტორები
Users 
37,028

საიტის გვერდის ნახვა
Pageviews 
361,446

ყველაზე რეიტინგული საიტი 

ცხოველთა სამყაროს შესახებ. 
სოციალურ მედიაში აქტიურად 

განხილვადი თემები.

რჩევები ცხოველების მოვლისა და 
აღზრდისათვის.

საიტის შესახებ

დამატებითი 
ინფორმაცია

სამიზნე 
აუდიტორია

გუგლანალიტიკსის 
სტატისტიკა

05

Feb1,2017-Feb28,2017

www.zooclub.ge



ჟურნალ "რეიტინგის"
ინტერნეტპორტალი.

სკანდალური, პიკანტური და
ექსკლუზიური მასალები.

ყველაზე განხილვადი სტატიები და 
ინტერვიუები კომენტარებით.

ქალი

67.2 %

ვიზიტორები 
Sessions 
1,402,732

უნიკ. ვიზიტორები
Users
560,957

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
2,156,651

0505

13.4%

37.9%

25.2%

16.8%

4.7%

1.2%

0.8%

01

04

02

03

32.8 %
მამაკაცი

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Feb1,2017-Feb28,2017

06 ქალები

www.reitingi.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



ყველაზე მაღალრეიტინგული
კულინარიული საიტი.

მოქნილი საძიებო 
სისტემა.

ქალი

81.3 %

ვიდეო და ფოტოგაკვეთილები, 
კულინარიული სიახლეები, 
რჩევები.

საყვარელი რეცეპტების 
ჩასანიშნი

0055

5.2%

13.4%

26.1%

22.5%

21.9%

9.5%

1.4%

01
ბეხშე

სასტიისა02

დამატებითი 
ინფორმაცია

03 სქესობრივი

მომხმარებელთა

განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01

04

02

03

18.7 %
მამაკაცი

18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Feb1,2017-Feb28,2017

ვიზიტორები უნიკ. ვიზიტორები

Users
668,288

საიტის გვერდის ნახვა

Pageviews
2,646,948

Sessions
1,626,961

06 ქალები

www.gemrielia.geსაიტის შესახებ

02 დამატებითი 
ინფორმაცია

03 ა სქესობრივი

მომხმარებელთ

განაწილება

04 განაწილება

ასაკობრივი

05 სტატისტიკა

გუგლანალიტიკსის

06 სამიზნე 
აუდიტორია

01



www.ambebi.ge 

www.palitratv.ge 

www.kvirispalitra.ge 

www.saqme.ge

www.ipn.ge 

www.bpn.ge 

www.beaumonde.ge

www.zooclub.ge

www.shin.ge

www.gemrielia.ge

www.marao.ge 

www.mshoblebi.ge 

www.mkurnali.ge 

www.sportall.ge 

www.autobild.ge 

www.georgianjournal.ge 

www.allnews.ge 

www.allwine.ge

www.reitingi.ge

www.intermedia.ge


