


ავტორიტეტული ამერიკული ბრენდი Entrepreneur წარმატებული ბიზნეს ისტორიების, პოზიტიური
ინსპირაციისა და კვალიფიციური ბიზნეს ინფორმაციის ყოველდღიური სანდო წყაროა
ანტრეპრენერებისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის მთელ მსოფლიოში. 

პრობლემების დაძლევის რეალური გზები, რჩევები, ბიზნესის მართვის ეფექტური ინსტრუმენტები და
უახლესი ინფორმაცია მილიონობით მკითხველს ეხმარება პიროვნულ ზრდაში, საკუთარი ბიზნესის
შექმნასა თუ განვითარებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

ბრენდის შესახებ

40 წელზე მეტია, ყოველდღიური შთაგონებისა და კვალიფიციური ბიზნეს ინფორმაციის წყაროა 
მილიონობით ანტრეპრენერის, ბიზნესის მფლობელებისა და უმაღლესი რგოლის მენეჯერებისთვის.

ანტრეპრენერები ძლევამოსილი, მისაბაძი ადამიანები არიან, რომელთაც ყველა ვიცნობთ და 
გვიყვარს, სწორედ ისინი ამოძრავებენ დედამიწას ინოვაციებისკენ. მათ განსაკუთრებულ გონებას, 
გამორჩეულ სულისკვეთებას და ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებას ერთადერთი ბრენდი 
Entrepreneur ემსახურება. 

55% კაცი

45% ქალი

69% 25-54 წლის

57% უმაღლესი განათლება 

75% დაოჯახებული

50% ჰყავს შვილები

59.2%  ბიზნესის მფლობელები/პარტნიორები
მაღალი რგოლის მენეჯერები

65.6%  შესყიდვებში გადაწყვეტილების მიმღები პირები

72.5%  ინოვატორები

73.6%  იღებს გათვლილ რისკს

76.4%  სიახლეებს საკუთარ თავზე პირველი ცდის

80.7%  გავლენა აქვს სხვებზე

აუდიტორია



ჟურნალ Entrepreneur-ის პირველი ნომერი საქართველოში 2018 წლის 11 აპრილს გამოიცა, 
2019 წლის 1 მაისიდან კი სრული დატვირთვით ფუნქციონირებს ვებგვერდი www.entrepreneur.ge 

სტატისტიკა

ჟურნალი
15-20 000 
მკითხველი

ვებგვერდი
100-150 000 
ვიზიტორი

სოციალური მედია
1,5-2 000 000 
ვიზიტორი

*მოცემულია საშუალო თვიური მონაცემები



რეკლამა ციფრული არხებით

აღწერა Reach ფასი

I მოკლე სიახლის მომზადება/განთავსება საიტზე 30 000 E 700

II ინტერვიუს/ქეისის მომზადება/განთავსება საიტზე 60 000 E 1,200

III ვიდეოინტერვიუს და სტატიის/ქეისის 
მომზადება/განთავსება 100 000 E 1,800

IV სტატიის მომზადება და განთავსება ინგლისურ ენაზე 30 000 E 3,000

წლის განმავლობაში ულიმიტო განთავსება - E 12,000

წლის განმავლობაში 24 სიახლემდე - E 7,000

წლის განმავლობაში 12 სიახლემდე - E 4,000

წლის განმავლობაში 6 სიახლემდე - E 2,500

ექსკლუზიური ფასდაკლება სიახლეების მრავალჯერადი 
განთავსების შემთხვევაში

სიახლე

გაზიარდება დახურულ ჯგუფში Entrepreneur Club, 
2000-ზე მეტ ერთგულ მკითხველს გაეგზავნება Newsletter

გაზიარდება დახურულ ჯგუფში Entrepreneur Club, 
2000-ზე მეტ ერთგულ მკითხველს გაეგზავნება Newsletter



რუბრიკის წარმდგენი
• სტატიის დასაწყისში ბანერი (კომპანიის ლოგო სტატუსით)
• სოც. მედიით გაზიარებულ პოსტში მონიშვნა

თვის ღირებულება: E 800
მინიმუმ 3 თვიანი კონტრაქტი

რუბრიკები
• როგორ დავიწყოთ ბიზნესი
• ინსპირაცია
• ლიდერობა
• ინდუსტრიული ტრენდები
• ტექნოლოგიური ტრენდები
• მწვანე ბიზნესი
• ქალი ანტრეპრენერი
• ახალგაზრდა ანტრეპრენერი
• მენეჯმენტი
• მარკეტინგი
• ფინანსები
• ფრანჩაიზი

ვიდეო

ნიმუში აღწერა ფასი

I მაგალითი ინტერვიუ E 500

II მაგალითი ინტერვიუ და ზოგადი კადრები E 1,000

III მაგალითი
მოძრავი კადრი, დადგმული 

სიუჟეტი, 
განათება, გადაფარვის კადრები

E 1,500

https://www.facebook.com/1422745597853738/videos/136226311735986
https://www.facebook.com/1422745597853738/videos/330989098146147
https://www.facebook.com/969737766445879/videos/703485720171398


ბანერი ვებგვერდზე

ზომა ოპტიმალური ჩვენება

50% ~ 60 000 E 500

ფასი

50% ~ 60 000 E 650

50% ~ 60 000 E 800

50% ~ 60 000 E 800

50% ~ 40 000 E 500
50% ~ 60 000 E 1000



რეკლამა ჟურნალში

პირველი შლა E 3,000

მეორე შლა E 2,750

მესამე შლა E 2,500

გვ. სარჩევთან #1 E 2,000

გვ. სარჩევთან #2 E 1,900

გვ. სარჩევთან #3 E 1,800

გვ. E ბრენდპროფაილთან E 1,700

გვ. რედაქტორის სვეტთან E 1,600

უკანა ყდის შიდა E 1,750

უკანა ყდა E 4,000

პრემიუმ პოზიციები

ფასდაკლება
3 ნომერი - 10 %
6 ნომერი - 15 %

11 ნომერი - 20 %

2 გვერდიანი გაშლა E 1,750

1 გვერდი  E 1,400

1/2 გვერდი (ვერტიკალური) E 990

1/2 გვერდი E 900

1/3 გვერდი E 600

1/4 გვერდი E 500

სტანდარტული პოზიციები

ყველაზე მოთხოვნადი!

ალექსანდრე სირაძე
აღმასრულებელი დირექტორი

599 13 45 10
alex@entrepreneur.ge
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