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მედია ჰოლდინგი „ჯორჯიან თაიმსის“ პროექტი
სარეკლამო - საინფორმაციო კატალოგი „ჩვენი სახლი“.
დაარსებულია 2007 წელს.
თემატიკა - ყველაფერი სახლის შესახებ: მშენებლობიდან კეთილმოწყობამდე, უახლეს
ტექნიკაზე, ინტერიერსა და ექსტერიერზე, არქიტექტურულ სტილზე, ახალი მიმდინარეობისა
და მოდურ ტენდენციებზე დიზიანში.
მაქსიმალური ინფორმაცია ყველაფერზე, მსხვილმანებიდან - წვრილმანებამდე, რაც
კომფორტული ცხოვრებისთვის გჭირდება!
ჩვენი სახლი მოგაწვდით ახალ იდეებს!
ჩვენი სახლი დაგეხმარებათ საუკეთესო არჩევანში!
ჩვენი სახლის მეშვეობით მოიძიებთ საქმიან პარტნიორებს!
რეკლამა ჩვენს სახლში თქვენი საქმიანობის წარმატებაა!
სარეკლამო კატალოგი - ჩვენი სახლი აერთიანებს ყველა სიახლეს, რაც თანამედროვე ადამიანს
კომფორტული ცხოვრებისთვის სჭირდება.
ჩვენი სახლი დაზოგავს თქვენს ენერგიას, დროს და ფინანსებს.
ჩვენი სახლი მოგაწვდით ამომწურავ ინფორმაციას - რა? სად? რა ფასად?
მოგცემთ შესაძლებლობას შეარჩიოთ მომავალი ბიზნეს - პარტნიორი.
უფასო გავრცელების არეალია, როგორც დედაქალაქი ასევე რეგიონები.
ჩვენი სახლი გავრცელდება რეკლამის დამკვეთ კომპანიებში, სამთავრობო და არასამთავრობო
სტრუქტურები, ბიზნეს კომპანიები, აეროპორტები, ,,ჯორჯიან ეარვეისის“ ბორტი, მუზეუმები,
სასტუმროები, ბანკები, სავაჭრო ცენტრები, ფიტნეს კლუბები, საელჩოები, კაფე-ბარები, საჯარო
სივრცეები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები, ყველგან, სადაც შესაძლებელია იფიქროთ
სახლზე.
ტირაჟი - 7000.
გვერდი 100 - 150
ფორმატი A4
ფერადი ცარცი
პერიოდულობა სამ თვეში ერთხელ.

მზა სარეკლამო მასალის არარსებობის შემთხვევაში, ჟურნალის სარეკლამო ფართის
ღირებულებას ემატება შესაბამისი თანხა:
საიმიჯო სტატია -100$
ფოტოსესია - 50$ - 100$
ლოგოს დამზადება - 100 დან 500$
დიზაინის დამზადება - 150$
სლოგანი - 100$
საფირმო სტილის შექმნა - 300$
სარეკლამო ტარიფები:
წინა ყდა - 1500$
უკანა ყდა - 1200$
წინა შიდა ყდა - 1200$
უკანა შიდა ყდა - 800$
პირველი გევრდი - 1000$
ბოლო გვერდი - 700$
საწყისი წინა ათი გვერდი 400$
შიდა გვერდები
1/1 - 300$
½ - 150$
¼ - 100$
1/6 – 60$
ბენეფიტები:
ორი გვერდის აღების შემთხვევაში მიიღებეთ 10% ფასდაკლებას.
ბიზნეს რეიტინგში მონაწილეობისთვის მიიღებთ სპეციალურ ფასდაკლებას.
გრძელვადიანი თანამშრომლობის შემთხვევაში მიიღებთ 20% ფასდაკლებას.
ვებ-გვერდზე geotimes.ge განთავსდება კატალოგის ონლაინ ვერსია.
geotimes.ge განთავსდება, კატალოგში განთავსებული სტატიები და ინტერვიუები სამ ენაზე.
geotimes.ge განთავსდება დამკვეთის საბანერო რეკლამა ერთი თვის განმავლობაში.
ინგლისურენოვან გამოცემაში The Georgian Times- ში განთავსდება დამკვეთის ლოგოები.
პროექტის მონაწილეებს საჩუქრად გადმოგეცემათ კატალოგის რამოდენიმე ეგზემპლიარი.
ენდეთ 27 წლიან საგამომცემლო გამოცდილებას.

პროექტის ადმინისტრაცია

