
დანიშნულება

სატელევიზიო რეკლამა BBC არხზე

სატელევიზიო რეკლამა EURONEWS S.A არხზე

სატელევიზიო რეკლამა Deutschhe welle 

არხზე

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია ავიაკომპანია 
wizz air-ის საბორტო ჟურნალში

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია where.ge

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია Qatar Airways-

ის საბორტო ჟურნალში

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია Travel Poland

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია National 

Geographic Travel 

გარე რეკლამა - ბილბორდები

გარე რეკლამა - ბანერები

გარე რეკლამა

გარე რეკლამა - ავტობუსის გაჩერებებზე

გარე რეკლამა - ავტობუსის გაჩერებებზე

გარე რეკლამა - პრიზმატონი, ფარი, სითილაითი

გარე რეკლამა - ბილბორდები

გარე რეკლამა - ბანერები, მონიტორები, 

სკროეილერი)

გარე რეკლამა

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია Qatar Airways-

ის საბორტო ჟურნალში

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია where.ge

ვიდეო რგოლების გაშვება კინოთეატრებში

გარე რეკლამა - ბილბორდები

გარე რეკლამის, ბეჭდური მედიისა 

და სხვა სარეკლამო საშუალებებით 

სამიზნე ქვეყნებში სარეკლამო 

კამპანიის წარმოება(თურქეთში, 

ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, 

ლატვიაში, ესტონეთი, ბელარუსში, 

რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, 

აზერბაიჯანში, სომხეთში, საუდის 

არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ 

საამიროებში, გერმანიასა და დიდი 

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებულ 

სამეფოში)

ღონისძიება

სარეკლამო კამპანიის წარმოება 

საერთაშორისო და სამიზნე ქვეყნების 

რეიტინგულ სატელევიზიო მედია 

საშუალებებში
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ჯამი



სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია Ukraine 

Internacional Airways

სარეკლამო-საინფორმაციო სტატია where.ge

ჯამი

გარე რეკლამის, ბეჭდური მედიისა 

და სხვა სარეკლამო საშუალებებით 

სამიზნე ქვეყნებში სარეკლამო 

კამპანიის წარმოება(თურქეთში, 

ისრაელში, პოლონეთში, ლიტვაში, 

ლატვიაში, ესტონეთი, ბელარუსში, 

რუსეთში, ყაზახეთში, უკრაინაში, 

აზერბაიჯანში, სომხეთში, საუდის 

არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ 

საამიროებში, გერმანიასა და დიდი 

ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ 

ირლანდიის გაერთიანებულ 

სამეფოში)



ქვეყნების დასახელება ხარჯი

222253.8

513475.7

185792.8

921522.3

აზერბაიჯანი, ესტონეთი, გერმანია, ისრაელი, 

ყაზახეთი, ლატვია, ლიტვა, პოლონეთი, რუსეთი, 

უკრაინა, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, 

დიდი ბრიტანეთი

59910.31

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 5000

გერმანია, უკრაინა, პოლონეთი, რუსეთი, 

თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი
34708.99

პოლონეთი 5172.29

პოლონეთი 40414.53

პოლონეთი (ვარშავა, ვროცლავი, კატოვიცე) 100941.1

ბელარუსი (მინსკი) 98530.71

ყაზახეთი (ალმაათი, აქტაუ, ასტანნა) 96916.06

ლიტვა (ვილნიუსი, კლაიპედა, კაუნასი) 82933.83

ლატვია (რიგა, დაუგა, ლიეპაია, 

ვალმიერა,ვენტსპილს,
90995.35

უკრაინა (დნეპრი, კიევი, ლვოვი, ხარკოვი) 92141.37

ესტონეთი (ტალინი) 124528.9

აზერბაიჯანი (ბაქო) 98271.38

სომხეთი (ერევანი) 36308.96
გერმანია, უკრაინა, პოლონეთი, რუსეთი, 

თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი
62332.85

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 2500

პოლონეთი (ვარშავა, კატოვიცე) 101104.8

პოლონეთი (ვარშავა) 96382.18
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სექტემბრის მდგომარეობით



გერმანია, უკრაინა, პოლონეთი, თურქეთი, დიდი 

ბრიტანეთი, ისრაელი, ლიტვა, ლატვია, ბელარუსი, 

სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, არაბთა 

გაერთიანებული საამიროები

15326.96

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 4500

1248921


