ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՄԵԴԻԱ-ՀՈԼԴԻՆԳ

33 ՏԱՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵԴԻԱ ԴԱՇՏՈՒՄ

15

առաջարկ

Մենք առաջարկում ենք Ձեզ փոխշահավետ համագործակցություն

Շաբաթական մեզ կարդում ու դիտում են
500 հազար անգամ
Ձեր կազմակերպության գովազդը մեր թերթերում, կայքերում ,
TV-ում, սոցցամցերի մեր էջերում, օրացույցերում եւ
հանդեսներում
ինչպես նաեւ

Գովազդ Ռուսաստանի Դաշնությունում
ՄԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
- Ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ
- Մոդուլային գովազդ

- Ուղիղ եթերներ
- Կոնֆերանսների, գիտաժողովների, համերգների, ցուցահանդեսների
կազմակերպում եւ գովազդում

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՈՒՂԵԿՑՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀԵՌ.` +374(91) 49-60-97; +374(10) 26-67-30
E-mail: iravunк@iravunk.com

1."Իրավունք" - ուրբաթ 16էջ - 6000 օրինակ

«Իրավունք» թերթը սկսել է հրատարակվել 1989 թվականից, իսկ 1996 թվականից մինչ
օրս տպագիր հասարակական-քաղաքական մամուլի առաջատարն է: «Իրավունք»-ը
անկախ պարբերական է, լույս է տեսնում շաբաթական երեք անգամ եւ
հանրամատչելի կերպով անդրադառնում ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը,
տնտեսական եւ սոցիալակամ հարցերին, մշակութային կյանքին, սպորտին եւ
առողջապահությանը: «Իրավունք»-ը կարդում են հասարակության բոլոր շերտերը,
տղամարդիկ՝ (54%), կանայք՝ (46%): Թերթը տարածվում է Հայաստանի եւ Արցախի
հանրապետությունների բոլոր բնակավայրերում, ինչպես նաեւ PDF ֆորմատով
արտասահմանում՝ Ռուսաստան, ԱՄՆ, ԱՊՀ երկրներ, Կանադա, Մեծ Բրիտանիա,
ԵՄ երկրներ, Իրան, Մերձավոր արեւելք:
Սակագինը
էջ
(1 սմ2)

1

800դր.

2-3

190դր.

4-5

150դր

6-11 120դր
12-15 140դր.
16
2.

150դր.

"Իրավունք" - երեքշաբթի եւ չորեքշաբթի 8էջ - 3000 օրինակ
Սակագինը

էջ
(1 սմ2)
1

500դր.

2-3 150դր.
4-7 100դր.
8

120դր.

3."Комсомольская

правда в Армении" 2000 օրինակ

Շաբաթաթերթ (գունավոր շապիկով), 24 էջ + 4 էջ հեռուստածրագիր

Սակագինը
էջ
(1 սմ2)
1

500դր. (գունավոր)

2-12 120դր.
13-23 110դր.
24

150դր. (գունավոր)

4."Аргументы

недели Армении"

- 1000 օրինակ

Շաբաթաթերթ ( երկգույն ), 16 էջ

Սակագինը
էջ
(1 սմ2)
1

200դր.

2-15 100դր.
16

120դր.

5. Գովազդ

"Ազդակ" ակումբում (պաստառի տեսքով)

Ամսվա ընթացքում 4 անգամ ակումբում տեղի են ունենում հանդիպումներ
հանրահայտ անձանց հետ , որոնք լուսաբանվում են հեռուստաալիքներով, ռադիոյով,
մամուլով եւ կայքերում:
1 ամսվա վճարը - 80.000դր. Ներառյալ ԱԱՀ

6.www.iravunk.com Կայքում գովազդի գումարը 1 ամսվա համար

Հայերեն տարբերակ

Ռուսերեն տարբերակ

ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԳՈՎԱԶԴ` մեկ ամսվա համար
Անվանումից վերին մասում -

180000դր.

95000դր.

Առաջին էջի ձախ մասում `

50000դր.

30000դր.

Այլ տեղերում `

25000դր.

20000դր.

ՆՅՈՒԹԵՐ
Հարցազրույց տեսանյաութով
եւ լուսանկարով…
Հարցազրույց լուսանկարով

70000դր.

70000դր.

50000դր.

50000դր.

Նորություն (մինչեւ 1000 նիշ)
Գլխավոր բաժնում

25000դր.

20000դր.

Նորություններում

20000դր

15000դր.

Ներառված չէ ԱԱՀ-ն

7.

ԳՈՎԱԶԴ ԻՐԱՎՈՒՆՔ TV- ում

1 րոպեն` 500դր.

8. Ներդիրներ վերը նշված թերթերում
Պատրաստի ներդիրի տարածում – 20 դր.
Շաբաթվա ընթացքում հնարավոր ներդիրների քանակը մինչև 25 000

9.

Հատուկ առաջարկ "ԶԱՐՈՒՀԻ " ամսագրից

"Զարուհին" 64 թերթանոց ամսագիր է, որը լույս է տեսնում բացառապես կանանց
համար: Այն իր մեջ է ներառում տարբեր հետաքրքիր ու յուրահատուկ խորագրեր: Իր
ընթերցողին ներկայացնում է ոչ միայն հանրահայտ երգիչների կամ դերասանների,
այլ նաև բիզնեսի, քաղաքական ասպարեզում գտնվող կանաց, նրանց կյանքի եվ
յուրահատկությունների մասին: Այսպիսով` մեր ամսագրիը առաջարկում է Ձեզ իր
հետ համագործակցության հետաքրքիր տարբերակ: Այսուհետ կարող եք տեղադրել
Ձեր գովազդը մեզ մոտ հետևյալ պայմաններով`
շապիկի` առաջին էջի (գունավոր) լուսանկար (360 հազար դրամ) գումարած չորս էջ
նյութ:Ներառյալ ԱԱՀ
Երկրորոդ, ինչպես նաև վերջին էջի (գունավոր) արժեքն է 120 հազար
դրամ: Ներառյալ ԱԱՀ
Ամսագրի միջին էջերում (գունավոր) տեղադրվող գովազդը` 60 հազար
դրամ:Ներառյալ ԱԱՀ : Ամբողջ հայաստանյան ամսագրերի շուկայում նման
առաջարկ չեք տեսնի: Գները ցածր` որակը բարձր:

10. «ՈՎ ՈՎ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»` հատուկ
մասնագիտացված հանդես

11. Կայքում գովազդի գումարը 1 ամսվա համար

Անվանումից ներքեւի մասում -

50000դր.

Առաջին էջի աջ մասում `

25000դր.

Այլ տեղերում `

20000դր.

12. Եթե ցանկանում եք, դառնալ խորագրի հովանավոր և խորագրի վերին կամ
ստորին հատվածում գրվի Ձեր հովանավորության մասին, ապա դա կարժենա
ընդամենը 30 հազար դրամ:
13. Գովազդ

օրացույցում

Մեր կողմից հրատարակվող տարեկան թեմատիկ օրացույցերը ունեն 1500-2000
տպաքանակ
14. Գովազդ

սոցցանցերում «Իրավունքի» էջերում

Տելեգրամ ալիքում - փոստ հղումով հոդվածի վրա-20.000 դրամ
-Վիդեո կամ ֆոտո շարք-40.000 դրամ
Ինստագրամում

-նյութ հղումով-

30.000 դրամ

-Վիդեո կամ ֆոտո շարք -50.000 դրամ
Թվիթեր
Ֆեյսբուք

-նյութ հղումով

-20.000 դրամ

- նյութ հղումով հոդվածի վրա-30.000 դրամ

15. Մենք իրականացնում ենք գովազդ ԵԱՏՄ երկրներում մեր
գործընկերների միջոցով հետևյալ հարթակներում՝
# "Комсомольская правда" թերթ՝ համառուսաստանյան, Մոսկվա, բոլոր
ռեգիոններում
# "Комсомольская правда" ռադիո,
# www.kp.ru կայքում, argumenti.ru կայքերում
# "Экспресс газета", "Аргументы недели" թերթում,
# Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի թերթերում եւ կայքերում:

ԶԵՂՋԵՐԻ ՃԿՈՒՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ`
ըստ պատվերի ծավալի:

