
   

• ოპერატიულად გადასცემს  მაქსიმალურად სანდო, მიუკერძოებელ ინფორმაციას!  
• თანმიმდევრულად  აშუქებს აქტუალურ პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურ მოვლენებს! 
• არჩევს ხარისხიან, პოპულარულ  მუსიკას  საუკეთესო განწყობის  შესაქმნელად! 

საინფორმაციო-მუსიკალური რადიო  
ახალი, სანდო  ინფორმაციით, 

საავტორო თოქ-შოუებით,   
საუკეთესო მუსიკაით 

სხვადასხვა კვლევების /IREX, GEPRA/ მონაცემებზე დაყრდნობით, რადიო ”პალიტრას” ჰყავს  
მაღალშემოსავლიანი, ახალგაზრდა და საშუალო ასაკის მსმენელი. 
 
რადიო პალიტრა მაუწყებლოს თბილისში, თბილისის შემოგარენში, ბაკურიანში, ბორჯომში 
და  გუდაურში ტალღაზე FM103,9 



დილის პალიტრის სპონსორობა 
 
დრო: ყოველ სამუშაო დღეს  8:00- 10:00 საათზე 

 წამყვანი: ჟურნალისტი თამთა კვარაცხელია.  

 

ქართული და  უცხოური პრესისა და საიტების მიმოხილვა,  კალენდარი, 
აფიშა,  დილის სტუმარი, სიახლეები ავტომოყვარულთათვის,  რადიო 
ვიქტორინა, და სხვა.  

 

 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასასრულსა და საწყისში (დღეში -14-ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 

  ფასი: 2000$ თვეში 
 
 
სპონსორისათვის: 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასასრულსა და საწყისში (დღეში -14-ჯერ 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 

   ფასი: 1400თვეში 



როგორ  მოვამზადოთ გემრიელი, სასარგებლო, იაფი კერძი, მარტივად და სწრაფად!   
ქრონომეტრაჟი: 3-4 წუთი. 
პერიოდულობა: კვირაში სამი დღე - ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი. 
დილის პალიტრის’’  წამყვანი - თამთა კვარაცხელია -  რადიო ’’პალიტრის’’ მსმენელს, 
გააცნობს  ბუტერბროდის, კოკტეილის თუ  ნუგბარის ახალ, მარტივ რეცეპტს. 
უსმინეთ ’’პალიტრას’’ და მიირთვით გემრიელად! 

გემრიელია 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის) 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღის განმავლობაში 8-ჯერ 
  ფასი: 1000$ თვეში 
 
 
სპონსორისთვის  
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღის განმავლობაში 8-ჯერ 
  ფასი: 600$ თვეში  



საქმე 

 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
•  სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და სასარულს (დღეში 4-ჯერ) 
•სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, (დღეში -8-ჯერ 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 

  ფასი: 1800$ თვეში 
 
სპონსორისათვის: 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და სასარულს (დღეში -4ჯერ) 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, (დღეში -8-ჯერ 

  ფასი: 1400$ თვეში 

გადაცემის ქრონომეტრაჟი: 30წუთი 

პერიოდულობა: ყოველ სამუშაო დღეს 13:10 საათზე  

წამყვანი:  ემა ტუხიაშვილი 

’’საქმე’’ - ყველაზე საქმიანი გადაცემა საქმიანი ადამიანიებისთვის 
 მათთვის ვისაც აინტერესებს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში ,  
საბირჟო და სავალუტო ტრენდები, მომხმარებელთა  უფლებები და მათი  
 დაცვის მექანიზმები.  



წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის) 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს (დღეში 6-ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღის განმავლობაში 8-ჯერ 
  ფასი: 1000$ თვეში 
 
 
სპონსორისთვის  
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს (დღეში 6-ჯერ) 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღის განმავლობაში 8-ჯერ 
  ფასი: 600$ თვეში  

    

    პრეს-თაიმი  
 
პრესის ყოველდღიური მიმოხილვა. 

პერიოდულობა: ყოველ  სამუშაო  დღეს  10:15სთ. 
განმეორებით: 11:15, 12:15 სთ. 
გადაცემის ქრონომეტრაჟი: 10 წუთი 
 
წამყვანი: ჟურნალისტი თამთა კვარაცხელია 



წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის) 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს (დღეში 4-ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღის განმავლობაში 
6-ჯერ 
  ფასი: 1000$ თვეში 
 
 
სპონსორისთვის  
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს (დღეში 4-ჯერ) 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღის განმავლობაში 
6-ჯერ 
  ფასი: 600$ თვეში  

       

        მწვანე  ზონა 
 
         

პერიოდულობა: ყოველ  სამშაბათს, 16:10სთ. 
ქრონომეტრაჟი: 45 წუთი 
  
წამყვანი: ლაშა ჩხარტიშვილი 
 

ერთადერთი გადაცემა  ქართულ რადიო სივრცეში, სადაც 
საუბარია მწვავე  ეკოლოგიურ, პრობლემებზე. პასუხების 
ძიებაა, კითხვებზე: როგორ გადავარჩინოთ ბუნება, 
დაბინძურებული გარემო და დაუცველი ადამიანები?! 



მკურნალი 

სიახლეები, რჩევები, განმარტებები ჯანმრთელობის სფეროში. ყველა დარგის 
ექიმების საეთერო კონსულტაციები, როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა 
და რომელ სპეციალისტს მივმართოთ საჭიროების შემთხვევაში. 
 
გადაცემას უძღვებიან სხვადასხვა დარგის წამყვანი პროფესიონალი ექიმები. 
ზურა ვარაზი და მანანა შარაშიძე 
 
პერიოდულობა: ყოველ ოთხშაბათს, 16:10სთ. 
ქრონომეტრაჟი: 45 წუთი 
 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
•  სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღეში 8-ჯერ 
ფასი: 1500$ თვეში 
 
სპონსორისთვის: 
•  სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღეში 8-ჯერ 
ფასი: 1100$ თვეში 
 



დღის ეთერის სპონსორობა 
 
დრო: 12:00 -18:00 სთ. 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება დღის ეთერში 12-ჯერ 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 1500$ თვეში 
 
 
სპონსორისათვის: 
• სპონსორის გამოცხადება დღის ეთერში 12-ჯერ 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
   ფასი: 1100$ თვეში 



ავტობილდი 
 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს (დღეში 2-ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღეში 6-ჯერ 
  ფასი: 1200$ თვეში 
 
სპონსორისათვის: 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის დასაწყისსა და დასასრულს (დღეში 2-ჯერ) 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
• სპონსორის გამოცხადება გადაცემის ანონსებში, ყოველდღე, დღეში 6-ჯერ 
   ფასი: 900$ თვეში 

პერიოდულობა: 
 სამშაბათს და ხუთშაბათს დილის პალიტრაში 
ოთხშაბათს და პარასკევს -14:10სთ. 

ქრონომეტრაჟი: 4-5წთ. 
წამყვანი: შალვა ბუაჩიძე 

ინფორმაცია მათთვის, ვისაც აინტერესებს, ჰყავს, ან უნდა რომ ჰყავდეს ავტომობილი. 
საინტერესო და პრაქტიკული რჩევები, ინფორმაცია საავტომობილო გზების, ახალი 
პროექტების, მართვის წესებისა და ჯარიმების შესახებ.  



საღამოს ეთერის 
სპონსორობა 

დრო: 18:00 - 24:00 სთ. 

 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
•  სპონსორის გამოცხადება საღამოს ეთერში 12-ჯერ 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 1400$ თვეში 
 
სპონსორისათვის: 
•  სპონსორის გამოცხადება საღამოს ეთერში 12-ჯერ 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 900$ თვეში 



საათის  შეხსენება 

 
საათის გამოცხადება ყოველ სრულ და ნახევარ საათზე: ორშაბათი-კვირა 08:00 
სთ-დან 24:00 სთ-მდე 

სპონსორისთვის: 
 
• სპონსორის გამოცხადება ანონსის დასაწყისში (დღეში 30 -ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
 
 ფასი: 1800$ თვეში 
 



ამინდის პროგნოზი 
 
  დღეში 12-ჯერ 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება ანონსის დასაწყისსა და დასასრულს (სულ 
24-ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 1800$ თვეში 
 
 
სპონსორისთვის: 
• სპონსორის გამოცხადება ანონსის დასაწყისსა და დასასრულს (სულ 
24-ჯერ) 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 1200$ თვეში 



ქართული მუსიკის პალიტრა 

  საუკეთესო ქართული სიმღერების ალბომი, რადიო                    
’’პალიტრის მსმენელისთვის. 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება ქართული მუსიკის დროის მონაკვეთში დღეში 6-ჯერ. 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი:  1200$ თვეში 
 
 
სპონსორისთვის: 
• სპონსორის გამოცხადება ქართული მუსიკის დროის მონაკვეთში დღეში 6-ჯერ. 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი:  800$ თვეში 

 პერიოდულობა: ყოველ სამუშაო დღეს 
 ადგილი სამაუწყებლო ბადეში:  11:35   15:35  20:35 
 ქრონომეტრაჟი: 20 წუთი 



 

ოქროს ჰიტი 
  
დღეში 8-ჯერ 

 
 წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება მუსიკის დასაწყისსა და დასასრულს, დღეში 16-ჯერ. 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი:  1200$ თვეში 
 
 
სპონსორისთვის:   
• სპონსორის გამოცხადება მუსიკის დასაწყისსა და დასასრულს, დღეში 16-ჯერ. 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი:  800$ თვეში 



ვალუტის კურსის მიმოხილვა 
 
  დღეში 8-ჯერ 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
• სპონსორის გამოცხადება ვალუტის კურსის დასაწყისსა და დასასრულს  დღეში 16-ჯერ 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 1400$ თვეში 
 
 
სპონსორისათვის: 
• სპონსორის გამოცხადება ვალუტის კურსის დასაწყისსა და დასასრულს  დღეში 16-ჯერ 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 900$ თვეში 



 სპორტის მიმოხილვა 

 
ორშაბათი-პარასკევი: 10:00, 12:00, 14:00,  16:00, 18:00, 20:00 სთ. 
(დღეში 6 გამოშვება) 
შაბათი-კვირა: 12:00, 14:00,  16:00, 18:00 სთ.  
(დღეში 4 გამოშვება) 

წარმომდგენისთვის (გენერალური სპონსორისთვის): 
•  სპონსორის გამოცხადება ანონსის დასაწყისსა და დასასრულს (სულ 12-ჯერ) 
• 680$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 1400$ თვეში 
 
 
სპონსორისათვის: 
•  სპონსორის გამოცხადება ანონსის დასაწყისსა და დასასრულს (სულ 12-ჯერ) 
• 495$  ღირებულების სარეკლამო რგოლების განთავსება 
  ფასი: 900$ თვეში 


