
II გარეკანი (ჩანართი) 18,900

III გარეკანი (ჩანართი) 16,200

III გარეკანი 7,900

IV გარეკანი 9,300

Gatefold 10,800

პირველი განშლა 10,100

მეორე განშლა 9,500

განშლა სარჩევამდე 9,200

სპეც. პოზიცია - 1 გვერდი 6,600

განშლა შიდა გვერდებზე 7,900

1 გვერდი შიდა გვერდზე 5,200

2/3 გვერდი 3,300

1/2 გვერდი 2,600

1/3 გვერდი 1,700

CEO პროფილი / კომპანიის პროფილი სტატია 10,200

PR სტატია 8,600

ფასდაკლება: 3-4 გამოცემა - 10%; 5-6 გამოცემა - 15%; 7-8 გამოცემა - 20%
9-10 გამოცემა - 25%; 11 გამოცემა - 35% 

სარეკლამო განთავსების ფასი (ლარში)

ტექნიკური ინფორმაცია
პერიოდიკა: ყოველთვიური  
ტირაჟი: 3000 ფასი: 7 ლარი 
ბეჭდვა: ოფსეტური  
ფორმატი: 203x265 მმ, (+ 5მმ ჭრა).  
ფაილების ფორმატი: .PDF, .TIFF 
(CMYK, 300 dpi.). 

Forbes მკითხ ვე ლე ბი არი ან მე წარ მე ე ბი, წარ მა ტე ბუ ლი და დამ წყე ბი ან ტერ პ რე ნი ო რე ბი, რომ ლე ბიც ეს-
წ რაფ ვი ან თვით გან ვი თა რე ბას, არ გა ურ ბი ან გა მარ თ ლე ბულ რისკს და ახალ იდე ებს, ინო ვა ცი ებს.

Forbes მკითხ ველ თა 70%-ზე მე ტი მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბა დი, წარ მა ტე ბუ ლი და ფი ნან სუ რად უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი ა.

Forbes მკითხ ველ თა უმე ტე სო ბა 26-დან 45 წლამ დე ბიზ ნეს სფე რო ში მოღ ვა წე აქ ტი უ რი ადა მი ა ნი ე ბი 
არი ან. ჟურ ნა ლის და ვე ბის მკითხ ველ თა აუდი ტო რი ის 68%-ს მა მა კა ცე ბი შე ად გე ნენ, 32%-ს კი ქა ლე ბი

Media Partners JSC გამრეკელის 19, 0160 
თბილისი, საქართველო,+995 (32) 223 77 07  
www.forbes.ge // leliko@forbes.ge
საკონტაქტო პირი: ლელი მირიჯანაშვილი
მობილური: 599 24 40 12

media partners



სარეკლამო განთავსების ფასი (ლარში)

II გარეკანი (ჩანართი) 13,500

III გარეკანი (ჩანართი) 12,100

III გარეკანი 7,100

IV გარეკანი 8,300

Gatefold 9,300

პირველი განშლა 9,000

მეორე განშლა 8,500

განშლა სარჩევამდე 8,200

სპეც. პოზიცია - 1 გვერდი 5,900

განშლა შიდა გვერდებზე 7,100

1 გვერდი შიდა გვერდზე 4,600

2/3 გვერდი 2,900

1/2 გვერდი 2,300

1/3 გვერდი 1,500

CEO პროფილი / კომპანიის პროფილი სტატია 10,200

PR სტატია 8,600

ინ გ ლი სუ რე ნო ვა ნი, ყო ველ კ ვარ ტა ლუ რი, ლი ცენ ზი რე ბუ ლი – სპე ცი ა ლუ რი გა მო ცე მა.

უფა სო მიზ ნობ რი ვი გავ რ ცე ლე ბა: სა ქარ თ ვე ლოს ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
კომ პა ნი ე ბი, მი სი ე ბი, წარ მო მად გენ ლო ბე ბი, დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სი,  ექ ს პა ტე ბი, ბიზ ნე სა სო ცი-
ა ცი ე ბი და სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტე ბი, სამ შე ნებ ლო კომ პა ნი ე ბი, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბი და სხვა.

ტექნიკური ინფორმაცია
პერიოდიკა: კვარტალური  
ტირაჟი: 3000 
ბეჭდვა: ოფსეტური  
ფორმატი: 203x265 მმ, (+ 5მმ ჭრა).  
ფაილების ფორმატი: .PDF, .TIFF 
(CMYK, 300 dpi.). 


