
3 პერიოდულ გაზეთს 

14 პერიოდულ ჟურნალს 
რადიოს 
ტელევიზიას  
საინფორმაციო სააგენტოს 
20-ზე მეტ ინტერნეტპორტალს 
ლიტერატურის საგამომცემლო სახლს 

პალიტრა მედია 

პრესისა და წიგნების გავრცელების ქსელს 
მულტიპროფილურ, მაღალტექნოლოგიური 
დანადგარებით აღჭურვილ სტამბას 

ინტერნეტ სარეკლამო სააგენტოს 
წიგნების მაღაზიათა ქსელს 

წარმოადგენს საქართველოში ყველაზე მსხვილ მულტიმედია ჰოლდინგს, რომელიც აერთიანებს: 



ბეჭდური რეკლამის უპირატესობები 

მსოფლიოში აღიარებულია, რომ ბეჭდური რეკლამა იწვევს ყველაზე დიდ ნდობას 
მოსახლეობაში 

ჟურნალ-გაზეთის ერთ ეგზემპლარს ყიდულობს 1, ხოლო 
კითხულობს 4 ადამიანი 

ბეჭდურ რეკლამას მკითხველი კითხულობს მხოლოდ თავისი 
სურვილის მიხედვით 

დამკვეთს შეუძლია მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდოს 
მკითხველს თავისი პროდუქციის/მომსახურების შესახებ ბეჭდური რეკლამა არ აღიზიანებს პრესის მკითხველს 

ბეჭდური რეკლამის შედარებით დაბალი ღირებულება 

ბეჭდური რეკლამის ეფექტი უფრო ხანგრძლივია, რადგან 
მკითხველს ნებისმიერ დროს შეუძლია მიუბრუნდეს 
სარეკლამო განცხადებას 



კვირის პალიტრა 

4,8% 

15,8% 

20,8% 

22,1% 

21,5% 

15,0% 

-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

მამაკაცი 

55 % 
ქალი 

45 % 
გამოსვლის დღე: ორშაბათი 

ფორმატი: A3 

ქაღალდის ტიპი: საგაზეთო 

გვერდების რაოდენობა: 40-48  

გავრცელება: საქართველო 

გამოსვლის წელი: 1995 

ფასი: 1 ,5 ლარი 

კვირის პალიტრა  სტაბილურად ინარჩუნებს საქართველოს ყველაზე სანდო, 
მაღალტირაჟიანი და გავლენიანი გამოცემის სტატუსს. 
კვირის პალიტრაში  შუქდება მთელი კვირის ახალი ამბები, მნიშვნელოვანი მოვლენები, 
პოლიტიკური, სოციალური, ბიზნეს და კულტურული სიახლეები. 
ძირითადი რუბრიკები:  კვირის თემა, პოლიტიკა, საზოგადოება, სამხედრო, მამულ-
დედული, ნაცნობი სახეები, თქვენთვის ქალბატონებო, სპორტი, მედიცინა, ექსკლუზივი....  
გაზეთის მკითხველები არიან  საზოგადოების ყველა ფენისა და სოციალური ჯგუფის 
წარმომადგენლები. 
კვირის პალიტრა  მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდება, მისი მკითხველების 
დაახლოებით 50% რეგიონებზე მოდის, 50% კი თბილისზე. 



სიტყვა და საქმე 

14,5% 
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გამოსვლის დღეები: ორშაბათი,  

სამშაბათი  (კატალოგის სახით), 

ოთხშაბათი, პარასკევი 

ფორმატი: გაზეთის A3,  

                 კატალოგის -A4 

ქაღალდი:  გაზეთის - საგაზეთო, 

კატალოგის – ცარცი  

გვერდების რაოდენობა:  

გაზეთის 48-72; 

კატალოგის - 194 - 240 

ფასი: გაზეთი -1,50 ლარი 

კატალოგი - 3 ლარი 

მამაკაცი 

45 % 
ქალი 

55 % 

რეკლამისა და განცხადებების გაზეთი. 
 
გაზეთში თავმოყრილია უძრავი და მოძრავი ქონების, ასევე სხვადასხვა სახის 
მომსახურებისა და შეთავაზებების ყველაზე დიდი საინფორმაციო ბაზა. 
 
სიტყვა და საქმე რეკლამისა და განცხადებების ყველაზე მაღალტირაჟიანი 
გაზეთია. 



ლელო 

5,8% 
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ქართული და უცხოური სპორტული სიახლეები, სპორტული თამაშების ანალიზი. 

 
ლელო პირველი სპორტული გაზეთია, ის უკვე მრავალი წელია ყოველდღიურად, 

ოპერატიულად აწვდის ნფორმაციას სპორტის მოყვარულებს როგორც სპორტული სიახლეების, 

ასევე საქართველოსა და ცხოეთში მიმდინარე აქტუალური სპორტული ტენდენციების შესახებ. 

გამოდის ყოველდღე, 

შაბათ-კვირის გარდა 

ფორმატი: A3. 

ქაღალდი: საგაზეთო 

გვერდების რაოდენობა: 16 

გამოსვლის წელი: 1934 

გავრცელება: საქართველო 

გასაყიდი ფასი:  1 ლარი 

მამაკაცი 

99 % 
ქალი 

10 % 



ბომონდი 

20,0% 

30,6% 
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ბომონდი - ე.წ. „პრიალა“ ჟურნალი გამოირჩევა განსხვავებული დიზაინით, 

ორიგინალური ლიტერატურული სტილით და განსაკუთრებული საავტორო 

ფოტოსესიებით, საინტერესო რუბრიკებით: მოდა, პერსონა, კულტურა, გალერეა, 
რჩევები და სხვა ყველაზე ბომონდური ისტორიები, რომელიც ჟურნალის დახვეწილ 

სტილსა და საინტერესო შინაარსს განაპირობებს. 

 
ბომონდი ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც საცალო ქსელსა და 
ხელმომწერებში, ისე კაფეებსა და სასტუმროებში. 

გამოსვლის დღე: 

თვეში ერთხელ,  თვის დასაწყისი 

ფორმატი: A4 

ქაღალდი: პრიალა  ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 132 

გამოსვლის წელი: 1996 

გასაყიდი ფასი: 5 ლარი 

მამაკაცი 

25 % 
ქალი 

75 % 



-   იცხოვრე გემრიელად 

ყოველთვიური კულინარიული ჟურნალი გემრიელია გამოდის 
2012 წლიდან. 
თემატიკა - კულინარიული რეცეპტები და ამბები სხვადასხვა 
კერძებისა თუ ინგრედიენტის წარმოშობაზე.  
რეცეპტები მორგებულია ქართულ გემოვნებას, ხოლო ყველა 
გამოყენებული პროდუქტი ხელმისაწვდომია ქართულ ბაზარზე. 
ყველა რეცეპტი გაფორმებულია მაღალი ხარიხის ვიზუალური 
მასალით. 
 
ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. 



ოჯახის მკურნალი 

10,5% 
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მამაკაცი 

30 % 
ქალი 

70 % 

მედიცინის სიახლეები, ინფორმაცია სხვადასხვა დაავადების შესახებ, ექიმის რჩევები, 
კითხვა-პასუხი. 
 
ოჯახის მკურნალს ქმნიან მაღალკვალიფიციური ექიმ-ჟურნალისტები. ჟურნალის 
უმთავრესი მიზანია, მიაწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია სხვადასხვა დაავადების 
შესახებ, რათა შემცირდეს თვითმკურნალობით დაშვებული შეცდომების ალბათობა. 
 
ტირაჟის ნაწილი ვრცელდება 82 სამედიცინო და ესთეტიკის ცენტრში. 

გამოსვლის დღე: თვეში ერთხელ,  

თვის დასაწყისში 

ფორმატი: A4  

ქაღალდი: ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 84 

გამოსვლის წელი: 2001 

გავრცელება: საქართველო 

ფასი:   3 ლარი 



შინ 

9,5% 

25,3% 
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8,5% 
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მამაკაცი 

40 % 
ქალი 

60 % 

გამოსვლის დღე: სამ თვეში ერთხელ,  

სეზონის მიხედვით 

ფორმატი: A4 

ქაღალდი: ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 136 

გავრცელება: საქართველო 

ფასი:   8 ლარი 

ქალები და მამაკაცები, რომლებიც აფასებენ კომფორტს, მყუდრო, შინაურ გარემოს. 
აინტერესებთ ბინის, ეზოს ან აგარაკის კეთილმოწყობა და გალამაზება - ყველაფერი, 
რაც სახლ-კარს, მის მოვლას, ინტერიერს, დიზაინს ეხება, საუკეთესო, პრაქტიკული 
და ყველასთვის გამოსადეგი რჩევები და იდეები! 



გზა 

10,2% 

17,8% 

22,7% 

20,4% 

18,5% 

10,4% 
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მამაკაცი 

60 % 
ქალი 

40 % 
გამოსვლის დღე: ხუთშაბათი 

ფორმატი: A4 

ქაღალდი: საგაზეთო+ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 84 

გავრცელება : საქართველო  

გამოსვლის წელი: 2000 წელი 

გასაიდი ფასი: 1,5 ლარი 

ერთ-ერთი ყველაზე მაღალტირაჟიანი ჟურნალი საქართველოში. გამოირჩევა 
ამბების მრავალფეროვნებით, მკითხველთან მუდმივი ინტერაქციით, აქტუალური 

თემების მრავალმხრივ წარმოჩენით. 



AUTO BILD საქართველო 

გამოსვლის დღე: თვეში ერთხელ, 

თვის დასაწყისში 

ფორმატი: A4 

ქაღალდი: ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 68 

გავრცელება: საქართველო 

ფასი: 3 ლარი 

მამაკაცი 

80 % 
ქალი 

20 % 7,0% 

20,5% 

21,8% 

19,6% 
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14,3% 
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AUTO BILD მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და მაღალტირაჟიანი ავტოჟურნალია,  
ევროპის უმსხვილესი საგამომცემლო სახლის Aხელ შპრინგერ-ის ერთ-ერთი წარმატებული 
საერთაშორისო პროექტი. 



არსენალი 

14,4% 

18,5% 

19,6% 

22,5% 

15,5% 

9,5% 
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55-64 

65+ 

მამაკაცი 

90 % 
ქალი 

10 % 
გამოსვლის დღე: თვეში 

ერთხელ, თვის დასაწყისში 

ფორმატი: A4 

ქაღალდი: ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 84 

გავრცელება: საქართველო 

ფასი: 3 ლარი 

არსენალი - ყოველთვიური სამხედრო-ანალიტიკური ჟურნალი. 
სამხედრო თემატიკასთან დაკავშირებული ანალიტიკური, ისტორიული და 
შემეცნებითი პუბლიკაციები, სხვადასხვა იარაღის, სამხედრო ტექნიკის 
პრეზენტაციები. 
ჟურნალის მკითხველები არიან 20-დან 65 წლამდე ასაკის მამაკაცები, 
რომლებსაც აინტერესებთ იარაღი და სამხედრო თემატიკა. 
არსენალი არის მაღალპოლიგრაფიული ხარისხის ჟურნალი, 
რომელიც იქმნება პროფესიონალების მიერ, რაც განაპირობებს სამხედრო 
თემატიკის სიღრმისეულად წარმოჩენას. 
ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით 
ჟურნალის ხელმომწერი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო (1000 ცალი); 
თავდაცვის სამინისტრო (300 ცალი). 



ისტორიანი 

8,2% 

17,6% 

21,6% 

25,7% 

18,6% 

8,3% 

-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

მამაკაცი 

65 % 
ქალი 

35 % 
გამოსვლის დღე: თვეში ერთხელ, 

თვის დასაწყისში 

ფორმატი: B5 

ქაღალდი: ცარცი 

გვერდების რაოდენობა: 124 

გავრცელება: საქართველო 

ფასი:  3 ლარი 

ცნობილი ისტორიული მოვლენების უცნობი ფაქტები, ძველი და ახალი ისტორიის დეტალები, 
სიახლეები ა აღმოჩენები საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. 
 
ჟურნალს ქმნიან პროფესიონალი ისტორიკოსები. 



გამოსვლის დღე: თვეში 

ერთხელ ფორმატი: A4 

ქაღალდი: ცარცი  

გვერდების რაოდენობა: 72 

გავრცელება: საქართველო 

ფასი: 5 ლარი 

საბავშვო კარუსელი - ილუსტრირებული, შემეცნებით-გასართობი 
საბავშვო ჟურნალი, რომლის მთავარი ამოცანაა, თამაშითა და 
ხალისით გაუვარჯიშოს  პატარებს გონება. 
ჟურნალში წარმოდგენილია კროსვორდები, თავსატეხები, ზღაპრები, 
ლექსები, ამბები ბავშვების საყვარელ გმირებზე. 
ჟურნალის მკითხველები არიან ბავშვები 5-დან 9 წლამდე. 

საბავშვო კარუსელი 



პალიტრის მულტიმედია არხების საშუალებით შეგვიძლია განვახორციელოთ  
 
ინტეგრირებული სარეკლამო კამპანია 

დაგვიკავშირდით: 
 

თბილისი, იოსებიძის 49 
ტელ: 237 78 07 

E-mail: reklama@kvirispalitra.ge 

www.palitra.ge 

”აკეთე  კარგი  რეკლამა  და  ფული მოვა” 
 ლეო ბერნეტტი 

mailto:reklama@kvirispalitra.ge

