
ინტერნეტტელევიზია www.palitraTV.ge

ჩვენ ვართ ყველგან, სადაც მოვლენაა. ვაშუქებთ თემებს, რომლებზეც
საზოგადოებაში საუბრობენ. ვსვამთ კითხვებს, რომლებიც თქვენ გიჩნდებათ. 
ყველაზე პოპულარული ინტერნეტტელევიზია საქართველოში.
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E-mail: reklama@adline.ge ; adline@adline.ge
tel: 238-78-70; 237-78-07

პოზიცია ზომა K 
(კოეფიციენტი)

top 600x90 3.5
B 1 740x90 3
B 2 740x90 2
C 1 160x340 2.5
A 1 250x120 2.5
A 2 250x360 3

დინამიური სარეკლამო ბანერების ადგილები და ფასები

ტექნიკური მოთხოვნები

ბანერის მაქსიმალური ზომაა– 55kb
ბანერის ფორმატი: gif, jpg ან swf
დასაშვებია: flash ვერსია max 8.0

ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების
განთავსების ხანგრძლივობაზე

ფასი არ შეიცავს დღგ-ს

Top

A2

B2

A1

ჩვენებების რაოდენობა საბაზო ფასი

1 000 000 255$

B1

C1
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პოზიცია ზომა K 
(კოეფიციენტი)

B3 740x90 1.5
A3 250x360 1.5

დინამიური სარეკლამო ბანერების ადგილები და ფასები

ტექნიკური მოთხოვნები

ბანერის მაქსიმალური ზომაა– 55kb
ბანერის ფორმატი: gif, jpg an swf
დასაშვებია: flash versia max 8.0

ოპტიმალური ჩვენებების რაოდენობა თვეში – 800 000

ფასდაკლება დამოკიდებულია ბანერების
განთავსების ხანგრძლივობაზე

ფასი არ შეიცავს დღგ-ს

A3

X1

B3

პოზიცია ზომა 25% ჩვენება *
X1 740x310 1000 $

E-mail: reklama@adline.ge ; adline@adline.ge
tel: 238-78-70; 237-78-07

ჩვენებების რაოდენობა საბაზო ფასი

1 000 000 255$

* საბანერო ადგილას განთავსდება მაქს. 4 სხვადასხვა
ბანერი
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საიტის ბრენდირება (გარე ველები)

საიტის ბრენდირება ჩვენება სტატიკური ბანერის
ფასი$

დინამიური ბანერის
ფასი$

მთავარ გვერდზე 50% 1500 3000

რუბრიკაში 20% 800 1600

ფასი არ შეიცავს დღგ-ს

E-mail: reklama@adline.ge; adline@adline.ge
tel: 238-78-70; 237-78-07
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ვიდეო რეკლამა

ტექნიკური მოთხოვნები

ვიდეოს ფორმატი – flv
ვიდეოს მაქსიმალური წონა - 600kb
ზომა - 9x16 E-mail: reklama@adline.ge; adline@adline.ge

tel: 238-78-70; 237-78-07

სიუჟეტის თავში , ხანგრძლივობა 6 წამი

აუდიტორია VIP

Palitratv.ge
Ipn.ge
Georgianews.ge
Bpn.ge

აუდიტორია ქალები

Palitratv.ge
Marao.ge
Gemrielia.ge

1 000 000 ჩვენება - 2325$  
სიუჟეტის ბოლოში, ხანგრძ. 10 წამი

1 000 000 ჩვენება - 1120$  

1 000 000 ჩვენების გადანაწილება მოხდება შერჩეულ აუდიტორიაზე

ფასი არ შეიცავს დღგ-ს
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ვიდეო რეკლამა

სიუჟეტის თავში , ხანგრძ.  6 წამი
1 000 000 ჩვენება - 2325$  

სიუჟეტის ბოლოში, ხანგრძ. 10 წამი
1 000 000 ჩვენება - 1120$  

აუდიტორია შერეული

Palitratv.ge
Info9.ge
Mus.ge

აუდიტორია მამაკაცები

Palitratv.ge
Adami.ge
Sportall.ge

E-mail: reklama@adline.ge; adline@adline.ge
tel: 238-78-70; 237-78-07

ტექნიკური მოთხოვნები

ვიდეოს ფორმატი – flv
ვიდეოს მაქსიმალური წონა - 600kb
ზომა - 9x16

1 000 000 ჩვენების გადანაწილება მოხდება შერჩეულ აუდიტორიაზე

ფასი არ შეიცავს დღგ-ს
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