


სარეკლამო შემოთავაზება

კინო რეკლამის დადებითი ფაქტორები
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1. დამტკიცებული ეფექტურობა: შედარებისთვის, კინოში ნანახ
რეკლამას იხსენებს ვიზიტორთა 84%, ხოლო ტელევიზიით ნანახ
რეკლამას 8%

2. სხვა მედიუმებისგან განსხვავებით, კინო რეკლამას ყავს
ეკრანებზე მიჯაჭვული აუდიტორია რომელიც უწყვეტად და
ხელშეუშლელად უყურებს უზარმაზარ ეკრანს

3. კინომოყვარულების მსყიდველ-უნარიანობა 30% -ით
აღემატება სხვა ინდუსტრიის მომხმარებლის
მსყიდველ-უნარიანობას.

4. სხვა მედიუმებისგან განსხვავებით კინო ეკრანები
შესაძლებლობას იძლევა წარუშლელი შთაბეჭდილება
მოახდინოს აუდიტორიაზე ხმის, ეკრანის ზომის და
გამოსახულების ეფექტური გამოყენებით.

5. პოზიტიურ და მხიარულ გარემოში ნანახ რეკლამას
მომხმარებელი პირდაპირ აკავშირებს დადებით ემოციებთან
რაც ყველა კომპანიის მთავარი მიზანია.

6. კინო რეკლამა საშვალებას გაძლევთ ზუსტად განსაზღვროთ
მიზნობრივი აუდიტორია და მათი რაოდენობა.



რუსთაველის, ამირანის და აპოლოს 
წლიური დასწრების დინამიკა
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რუსთაველის და ამირანის არსებული და პოტენციული მომხარებლის კვლევა
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სამუშაო სტატუსი

რესპონდენტთა სოციო-დემოგრაფიული სეგმენტაცია

არსებული მომხმარებლები
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რუსთაველი

მოცემული ფასი გულისხმობს 1 თვიან განთავსებას, რომლის დროსაც 

სარეკლამო რგოლი გავა 5 დარბაზში ყველა სეანსის წინ.

ქრონომეტრაჟი   1 წამი  30 წამი

კინოეკრანებზე რეკლამა    $130   $3900

ბანერი ფოიეში    $400

ლაით ბოქსი         $350

ფლაერების გავრცელება ფოიეში      $100

ფლაერების გავრცელება აუდიტორიაში    $400

ეკრანების რაოდენობა 5

სავარძლების საერთო
 რაოდენობა 904

ვიზიტორთა რაოდენობა
 თვეში  52 000
სარეკლამო ჭრა

 თვეში  840
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მოცემული ფასი გულისხმობს 1 თვიან განთავსებას,  რომლის დროსაც 

სარეკლამო რგოლი გავა 3 დარბაზში ყველა სეანსის წინ

 

 

ქრონომეტრაჟი     1 წამი 30 წამი

კინოეკრანებზე რეკლამა    $97  $2900

ბანერი ფოიეში        $400

ლაით ბოქსი        $350

ფლაერების გავრცელება ფოიეში     $100

ფლაერების გავრცელება აუდიტორიაში   $500

ამირანი

ეკრანების რაოდენობა 3

სავარძლების საერთო 
რაოდენობა 649

ვიზიტორთა რაოდენობა 
თვეში 25 000

სარეკლამო ჭრა 
თვეში  540
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ქრონომეტრაჟი     1 წამი 30 წამი

კინოეკრანებზე რეკლამა    $63  $1900

ბანერი ფოიეში        $400

ლაით ბოქსი        $350

ფლაერების გავრცელება ფოიეში     $100

ფლაერების გავრცელება აუდიტორიაში   $500

მოცემული ფასი გულისხმობს 1 თვიან განთავსებას,

 რომლის დროსაც სარეკლამო რგოლი გავა 1 დარბაზში ყველა სეანსის წინ.

ეკრანების რაოდენობა 1

სავარძლების საერთო 
რაოდენობა: 154

ვიზიტორთა რაოდენობა 
თვეში - 25 000

სარეკლამო ჭრა 
თვეში - 180

აპოლო
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თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ფასდაკლება 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 

ვიდეო ქრონომეტრაჟი 30  წამი

რუსთაველი $3,900  $7,020  $9,945  $13,260  $15,600  $18,720  $20,475  $23,400  $24,570  $27,300  $27,885  $30,420  
ამირანი $2,900  $5,220  $7,395  $9,860  $11,600  $13,920  $15,225  $17,400  $18,270  $20,300  $20,735  $22,620  
აპოლო $1,900  $3,420  $4,845  $6,460  $7,600  $9,120  $9,975  $11,400  $11,970  $13,300  $13,585  $14,820  
სამივე კინოთეატრი $8,700  $15,660  $22,185  $29,580  $34,800  $41,760  $45,675  $52,200  $54,810  $60,900  $62,205  $67,860  

თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ფასდაკლება 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 
რუსთაველი $3,250  $5,850  $8,288  $11,050  $13,000  $15,600  $17,063  $19,500  $20,475  $22,750  $23,238  $25,350  
ამირანი $2,417  $4,350  $6,163  $8,217  $9,667  $11,600  $12,688  $14,500  $15,225  $16,917  $17,279  $18,850  
აპოლო $1,583  $2,850  $4,037  $5,383  $6,333  $7,600  $8,312  $9,500  $9,975  $11,083  $11,321  $12,350  
სამივე კინოთეატრი $7,250  $13,050  $18,488  $24,650  $29,000  $34,800  $38,063  $43,500  $45,675  $50,750  $51,838  $56,550  

თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ფასდაკლება 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 30% 30% 35% 35% 
რუსთაველი $2,600  $4,680  $6,630  $8,840  $10,400  $12,480  $13,650  $15,600  $16,380  $18,200  $18,590  $20,280  
ამირანი $1,933  $3,480  $4,930  $6,573  $7,733  $9,280  $10,150  $11,600  $12,180  $13,533  $13,823  $15,080  
აპოლო $1,267  $2,280  $3,230  $4,307  $5,067  $6,080  $6,650  $7,600  $7,980  $8,867  $9,057  $9,880  
სამივე კინოთეატრი $5,800  $10,440  $14,790  $19,720  $23,200  $27,840  $30,450  $34,800  $36,540  $40,600  $41,470  $45,240  

ვიდეო ქრონომეტრაჟი 15  წამი 

თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ფასდაკლება 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 
რუსთაველი $1,950  $3,900  $5,850  $7,800  $8,775  $10,530  $11,603  $13,260  $14,040  $15,600  $16,088  $17,550  
ამირანი $1,450  $2,900  $4,350  $5,800  $6,525  $7,830  $8,628  $9,860  $10,440  $11,600  $11,963  $13,050  
აპოლო $950 $1,900  $2,850  $3,800  $4,275  $5,130  $5,652  $6,460  $6,840  $7,600  $7,837  $8,550  
სამივე კინოთეატრი $4,350  $8,700  $13,050  $17,400  $19,575  $23,490  $25,883  $29,580  $31,320  $34,800  $35,888  $39,150  

 
 
 

ვიდეო ქრონომეტრაჟი 10  წამი

 თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ფასდაკლება 0% 0% 0% 10% 10% 15% 15% 20% 20% 25% 25% 
რუსთაველი $1,300  $2,600  $3,900  $5,200  $5,850  $7,020  $7,735  $8,840  $9,360  $10,400  $10,725  $11,700  
ამირანი $967 $1,933  $2,900  $3,867  $4,350  $5,220  $5,752  $6,573  $6,960  $7,733  $7,975  $8,700  
აპოლო $633 $1,267  $1,900  $2,533  $2,850  $3,420  $3,768  $4,307  $4,560  $5,067  $5,225  $5,700  
სამივე კინოთეატრი $2,900  $5,800  $8,700  $11,600  $13,050  $15,660  $17,255  $19,720  $20,880  $23,200  $23,925  $26,100  

ვიდეო ქრონომეტრაჟი 25  წამი 

ვიდეო ქრონომეტრაჟი   
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საშვალო მაჩვენებლები 

სარეკლამო ჭრა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
რუსთაველი 900 1,800  2,700  3,600  4,500  5,400  6,300  7,200  8,100  9,000  9,900  10,800
ამირანი 540 1,080  1,620  2,160  2,700  3,240  3,780  4,320  4,860  5,400  5,940  6,480  
აპოლო 180 360 540 720 900 1,080  1,260  1,440  1,620  1,800  1,980  2,160  
სამივე კინოთეატრი 1,620  3,240  4,860  6,480  8,100  9,720  11,340  12,960  14,580  16,200  17,820  19,440

 ვიზიტორების რაოდენობა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
რუსთაველი 52,000  104,000  156,000  208,000  260,000  312,000  364,000  416,000  468,000  520,000  572,000  624,000  
ამირანი 25,000  50,000  75,000  100,000  125,000  150,000  175,000  200,000  225,000  250,000  275,000  300,000  
აპოლო 5,000  10,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000  45,000  50,000  55,000  60,000
სამივე კინოთეატრი 82,000  164,000  246,000  328,000  410,000  492,000  574,000  656,000  738,000  820,000  902,000  984,000  

 წამი20




