ФАКТИ КОМ ДООЕЛ
ДЕБАР

INFOSHQIP.COM
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Infoshqip.com е информативен портал

Infoshqip.com за предвремените

на албански јазик, претежно фокусиран

парламентарните избори нуди простор

со покривање на вести и информации

за платено политичко рекламирање за

од Македонија. Порталот Infoshqip.com

време на целата изборна кампања.

е основан на 01 Август, 2016 со цел да
биде доверена медиа, политички

Некои се причините зошто треба да

непристрасен, независен секогаш со

рекламирате во Infoshqip.com:

цел и со чесност са го одвива задачата
на еден сакан медиум за албанските

Околу 2 милиони посетители месечно

читатели.

Околу 8 милиони прелистувања
месечно

Од основаљето, со докажаниот

Над 350.000 следувачи во нашите

професионализам и навремено

страници во Facebook

покривање на сите настани, InfoShqip

Посетители на сите возрасти и

стана еден од најпосетуваните портали

полови врз основа на видот на

во Македонија и портал со најмногу

информациите кои ги нуди порталот;

социали активности во Facekook со

Рекламни простори во највидливите

(likes/shares/comments) во споредба

места на порталот;

со нашите конкуренти, управуван од

Порталот Infoshqip.com, од мерачот

еден професионален стаф кој

на посетите Alexa.com, се рангира

овозможуваат статистиките да се

како напосетуваниот портал во

движат позитивно секој ден, во едно,

Македонија;

ние сме првите во спроведувањето на

Преку платформата за управување на

најновите трендови на информативнаа

рекламите вие можете да ги следите

текнологија.

статистиките на вашата кампања;
.
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Во прилог, ви ја претставуваме понудата за политички маркетинг за време на
изборната кампања за предвремените парламентарни избори, и тоа, понатаму,
можете да ги видите позициите на рекламите:

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD1"

14.999 Денари
244 Евра
dnevno

Реклама со димензии 900x200
Главниот дел од сајтот

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD2"

9.999 Денари
162 Евра
dnevno

Реклама со димензии 900x200
Подоле после категоријата вести

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD3"

4.999 Денари
81 Евра
dnevno

Реклама со димензии 900x200
Средниот дел од сајтот
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ПОЗИЦИЈА "HOME-AD4"

5.999 Денари
97 Евра
dnevno

Реклама со димензии 728x90
Подоле после категоријата спорт

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD5"

3.999 Денари
65 Евра
dnevno

Реклама со димензии 728x90
Подоле после категоријата видео

ПОЗИЦИЈА "HOME-AD5"

1.999 Денари
32 Евра
dnevno

Реклама со димензии 900x200
Крајниот дел од сајтот

*ЗАБЕЛЕШКА: Ако ја изберете позицијата на "Home-AD 1, 2, 3" вашата реклама ќе се
прикажува само на главната страна на InfoShqip во мобилните уреди и во десктоп.
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ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-AD1"

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-AD2"

Реклама со димензии 300x600
Во главната страна после
категоријата колумни

Реклама со димензии 300x250
Во главната страна после
категоријата колумни

Ако ја изберете позицијата
"SIDEBAR-AD1"
вашата реклама ќе се прикажува на
главната страна на InfoShqp.com
како и на sidebar на мобили уреди и
десктоп

14.999 Денари
244 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-AD1"
Реклама со димензии 300x250
Во главната страна после
категоријата економија
19.999 Денари
325 Евра
dnevno

9.999 Денари
162 Евра
dnevno

*ЗАБЕЛЕШКА: Ако ја изберете позицијата на "SIDEBAR-AD 2, 3" вашата реклама ќе се
прикажува на главната страна на InfoShqip.com како и на крај на секој артикал на
мобили уреди и десктоп.
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ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-VESTI"

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-VESTI"

Реклама со димензии 300x600
Вашата реклама ке се појави
само во категоријата вести

Реклама со димензии 300x250
Вашата реклама ке се појави
само во категоријата вести

4.999 Денари
81 Евра
dnevno

2.999 Денари
49 Евра
dnevno

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-SPORT"

ПОЗИЦИЈА "SIDEBAR-SPORT"

Реклама со димензии 300x600
Вашата реклама ке се појави
само во категоријата спорт

Реклама со димензии 300x250
Вашата реклама ке се појави
само во категоријата спорт

2.499 Денари
41 Евра
dnevno

1.499 Денари
24 Евра
dnevno

PR ARTICLE
Цената за PR артиклите е
1999 денари за секој артикал
со исклучок на политичка
агресивна пропаганда, така
што артиклите треба да
добиваат претходно
одобрување.

VIDEO "SOCIAL MEDIA"
Споделување на видео-рекламии
во нашитa Facebook странa е 5.999
денари
LIVE "SOCIAL MEDIA"
Покривање со ливе-стреам на
политичките нстани во нашита
Facebook страна е 9.999 денари
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