ახალი ამბების სააგენტო ,,ინტერპრესნიუსი” (IPN) შეიქმნა 2005 წელს.
სააგენტო ავრცელებს ობიექტურ,მიუკერძოებელ ინფორმაციას,საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში მიმდინარე
მოვლენების შესახებ, სამ ენაზე, 24 საათის განმავლობაში.
IPN საქართველოში ყველაზე გავლენიან საინფორმაციო სააგენტოდ არის აღიარებული.
სააგენტოს გამართულ და ეფექტურ მუშაობას უზრუნველყოფს ინტეგრირებული ნიუსრუმი, რომელიც საქართველოში
პირველად ,, პალიტრა მედიამ” შექმნა. IPN-ის მუდმივი ხელმომწერები არიან მსხვილი კომერციული კომპანიები,
სამთავრობო სტრუქტურები, არასამთავრობო, საგანმანათლებლო და საერთაშორისო ორგანიზაციები.
IPN წარმოადგენს უპირველეს სანდო საინფორმაციო წყაროს არა მხოლოდ მისი ერთგული მომხმარებლებისთვის, არამედ
არაერთი მედია საშუალებისთვის.
დღესდღეობით მას თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ საინფორმაციო ინტერნეტ-მედიის მთავარი ვებსაიტი საქართველოში.

აუდიტორია
ასაკი:
-18
18-24
25 -34
35-44
45-54
55-64

წლამდე
წლამდე
წლამდე
წლამდე
წლამდე
წლამდე

2.03 %
19.19%
34.9 %
21.8 %
13.8%
5.9%

65+

წლამდე

2.1 %

26.8%
73.2%

ქალები,
მამაკაცები

დასაქმებულია: 72.5%

უნიკალური მნახველის რაოდენობა
დღეში საშუალოდ:
50000-80000 (google/analytics-ის
მონაცემები)

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.
ჩვენ საზოგადოების ყველა ფენისა და სოციალური ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის ვქმნით ცხოვრებისათვის
მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პოლიტიკური, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო-შემეცნებითი, კულტურული, სპორტული
და გასართობი ინფორმაციის მიღების მრავალფეროვან შესაძლებლობებს.

ძირითადი პაკეტები

1. მედია პაკეტი - 250 ლარი

(295 ლარი დღგ-ს ჩათვლით)

•ყოველდღიური ნიუსების და ანონსების მიწოდება ელექტრონულ ფოსტაზე

2. საინფორმაციო მხარდაჭერის პაკეტი - 490 ლარი

(578 ლარი დღგ-ს ჩათვლით)

მიერ მოწოდებული სიახლეების განთავსება ვებგვერდზე
•თქვენს
www.ipn.ge და სხვა მედიასაშუალებებისთვის ელექტრონული ფოსტით
მიწოდება. (თვეში 5-ჯერ)

ხელშეკრულების მინიმალური

ხანგრძლივობა - 6 თვე

3. სრული
საინფორმაციო
მხარდაჭერის
პაკეტი - 700 ლარი
(826 -ლარი
დღგ-ს
ჩათვლით)
სრული
საინფორმაციო
მხარდაჭერის
პაკეტი
595
ლარი

(702 ლარი დღგ-ს ჩათვლით)

•

•
•

თქვენი საქმიანობის და თქვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და
ნიუსებისამომზადება,
და ანონსების
შეუზღუდავი
მიწოდება (ერთენოვანიელექტრონული
გამოშვება)
ინფორმაციის
გაშუქება
და სხვა მედიასაშუალებებისთვის
ფოსტით მიწოდება (თვეში არაუმეტეს 10-ჯერ)

•
•
•

თქვენი საქმიანობის და თქვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების
შესახებ
ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება, აგრეთვე
ღონისძიებების
შეკვეთილი
(თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ)
მათი გავრცელება
სხვა ფოტო-გადაღება
მედია საშუალებებისთვის
(თვეში არაუმეტეს 10ჯერ)

თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემების შესახებ ინტერვიუების და
კომენტარების
მომზადება
და გავრცელება
(თვეში არაუმეტეს-1)
ღონისძიებების
შეკვეთილი
ფოტო-გადაღება
(თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ)

•
•
•

თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემების შესახებ
ინტერვიუების და
კომენტარების მომზადება და გავრცელება
(თვეში არაუმეტეს 1)

ხელშეკრულების მინიმალური
ხანგრძლივობა - 6 თვე

4. VIP- მომსახურება 840 ლარი

(991 ლარი დღგ-ს ჩათვლით)

•

თქვენი საქმიანობის და თქვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ
ანონსების, ინფორმაციის მომზადება, გაშუქება და სხვა მედიასაშუალებებისთვის
ელექტრონული ფოსტით მიწოდება (თვეში არაუმეტეს 10-ჯერ)

•

თქვენს მიერ მოწოდებული ვიდეომასალის განთავსება ვებგვერდზე

www.ipn.ge (თვეში 2 -ჯერ)

•

ღონისძიებების შეკვეთილი ფოტო-გადაღება თბილისის მასშტაბით (თვეში 5 - ჯერ)

•

თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემების შესახებ ინტერვიუების და
კომენტარების მომზადება და გავრცელება (თვეში 2-ჯერ)

ხელშეკრულების მინიმალური
ხანგრძლივობა - 6 თვე

5. სპეციალური შეთავაზება IPN.ge + PALITRANEWS - 1050 ლარი

ჰგკუკუკფგჰფიუოყუ
(დღგ-ს ჩათვლით
- 1239)

•

თქვენი საქმიანობის და თქვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების,
ინფორმაციის მომზადება, გაშუქება და სხვა მედიასაშუალებებისთვის ელექტრონული
ფოსტით მიწოდება (თვეში არაუმეტეს 10-ჯერ)

•

ვიდეომასალის მომზადება და PALITRANEWS -ის ეთერში გაშვება (თვეში 2-ჯერ)

•

ვიდეომასალის მომზადება და განთავსება ვებგვერდზე www.ipn.ge (თვეში 2-ჯერ)

•

ღონისძიებების შეკვეთილი ფოტო-გადაღება, თბილისის მასშტაბით (თვეში
არაუმეტეს 5-ჯერ)

•

თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემების შესახებ ინტერვიუების და
კომენტარების მომზადება და გავრცელება (თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ)

* ვიდეომასალის მომზადება და PALITRANEWS-ის
ეთერში გაშვება შესაძლებელია მხოლოდ კომერციული
ორგანიზაციებისთვის.

IPN-ის სხვა სერვისები

•

IPN-ის ფოტოარქივიდან ერთი ფოტოს ღირებულება - 40 ლარი
(დღგ-ს ჩათვლით - 47 ლარი)

•

ფოტომომსახურება (ფოტორეპორტიორის მომსახურება) – 340 ლარი
(დღგ-ს ჩათვლით - 401 ლარი)

პრესკონფერენციის მოწყობა-ორგანიზება IPN-ის ოფისში - 510 ლარი
• (დღგ-ს
ჩათვლით- 601 ლარი)
ანონსები და ინფორმაცია დამატებით ენაზე (ინგლისური ან რუსული) - 170 ლარი
• (დღგ-ს
ჩათვლით-200 ლარი)

•

ინფორმაციის დღის მთავარ ბლოკში ან მიმდინარე სიახლეებში ერთჯერადად განთავსებისთვის
მიმართეთ სარეკლამო განყოფილებას

(ტელ: 2 387870. მასალა განთავსდება R ნიშნით)

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ:
tel: 238-98-05; 591-19-44-45
მის: იოსებიძის 49 საკონტაქტო პირი: მარიამ ხუგაშვილი
ელ ფოსტა: subscribe@ipn.ge

