მოყვარულ და პროფესიონალ ფოტოგრაფთა კლუბის საიტი: www.graf.ge დაარსდა 2008
წლის 30 დეკემბერს.
საიტი წარმოადგენს საავტორო ფოტოსურათების განთავსების, საზოგადოებისათვის
გაცნობის და ფოტოგრაფიის შესწავლის ვირტუალურ კერას. GRAF.GE–ზე
ხელმისაწვდომია თემატური ფორუმი, ჩეთი და გალერეა.
ხელოვნება, ურთიერთობის ახლებური - ვიზუალური ფორმა, წარჩინების ინტერესი,
პროფესიონალური აზრი და ინოვაციური მიდგომა განაპირობებს GRAF.GE საიტის
წარმატებულობას და მაღალ პოპულარობას.
ფოტოგრაფთა კლუბის საიტი სთავაზობს თავის მომხმარებელს შეფასების უნიკალურ
სისტემას, რომელიც ახდენს მომხმარებლების სტიმულირებას როგორც
პროფესიონალების მიერ ფოტოგრაფთა არჩევანის, ასევე, ხალხის აზრის დაფიქსირებით.
დღის ფოტოდ, თვის, ან წლის ფოტოდ საკუთარი ფოტოსურათის წარმოჩენის
შესაძლებლობებით.
ფოტო–ალიანსებში გაერთიანების უნიკალური მოდელი ხელს უწყობს საზოგადოების
ჯგუფურ აქტიურობას და კონკრეტული ფოტოგრაფიული მიზნების მიღწევას და ფართე
აუდიტორიაზე მიწოდებას.
ფოტოგრაფიის სწავლების კუთხით კლუბი GRAF.GE საქათველოს მასშტაბით უნიკალურ
შესაძლებლობას სთავაზობს თავის წევრებს. „კრიტიკის აკადემია“ – ასე ეწოდება საიტის
ვირტუალურ სკოლას, სადაც ნებისმიერი რეგისტრირებული წევრი უფასოდ იხილავს
საინტერესო და კომპეტენტურ კრიტიკას თუ გარჩევას გალერეაში განთავსებულ
ფოტოსურათებზე. საიტზე, აგრეთვე, სხვა ფასიან ელექტრონულ სერვისებთან ერთად,
ფუნქციონირებს კრიტიკის საკუთარ ფოტოზე მოთხოვნის სერვისიც, რომელიც
ხელმისაწვდომია SMS–ით გარკვეული საფასურის გადახდის შემდეგ.
ფოტოგრაფთა კლუბმა წარმატებით დაიწყო საქმიანობა და შეიმუშავა განვითარების
რამდენიმე წლიანი გეგმა, რაც თქვენი ორგანიზაციისათვის თუ ბიზნესისათვის
ფოტოგრაფთა კლუბთან და GRAF.GE საიტთან თანამშრომლობას საინტერესოს და
პერსპექტიულს ხდის.

სტატისტიკა:
საიტის დაარსებიდან (2008 წლის 30 დეკემბერს) რეგისტრაცია გაიარა 12,000–
მდე მომხმარებელმა. დღე–ღამეში საიტს საშუალოდ სტუმრობს 1,000
უნიკალური მომხმარებელი როგორც საქართველოდან, ასევე უცხოეთიდან.
კალენდარული თვის განმავლობაში ბანერების ჩვენების რაოდენობა აღემატება 1,000,000.
საავტორო გალერეაში ატვირთულია 70,000–ზე მეტი ფოტოსურათი და დაწერილია
350,000–მდე კომენტარი.

ფოტოგრაფთა კლუბი GRAF.GE-სთან თანამშრომლობის
უპირატესობანი:
www.graf.ge ვებ–საიტის ინტერფეისი მოქნილია და მაქსიმალურად ითვალისწინებს
მომხმარებლის კომფორტს, რისთვისაც შექმნილია საიტის მ უ ქ ი და ღ ი ა ვერსიები.
დანერგილია e-commerce-ის ინსტრუმენტები, რომლებიც საქართველოს მასშტაბით ყველა
არსებული მობილური ოპერატორის ქსელიდან ღებულობს გადახდებს მოკლე ტექსტური
შეტყობინების (SMS) გაგზავნის საშუალებით.
ფოტოგრაფთა კლუბს GRAF.GE აქვს წარმატებული თანამშრომლობის გამოცდილება
სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციასთან, მოწყობილი აქვს არაერთი ერთობლივი
კონკურსი, გამოფენა და აქცია, რომელიც აქტიურად იქნა გაშუქებული მას–მედიის
საშუალებების მიერ.

სარეკლამო პირობები:
საიტზე GRAF.GE რეკლამის განთავსება შესაძლებელია მოქნილი პირობებით 1 კვირიდან
– 1 წლის პერიოდის განმავლობაში.
საბანერო პოზიციების დაკავება შესაძლებელია როგორც სტატიკური1, ასევე დინამიური2
განთავსებით.
1
– სტატიკური – არჩეულ საბანერო პოზიციაზე ნაჩვენები იქნება მხოლოდ თქვენს მიერ
მოწოდებული ბანერი/ბანერები.
2
– დინამიური – არჩეულ საბანერო პოზიციაზე თქვენი ბანერის გარდა ნაჩვენები იქნება
კიდევ 2 ბანერი თანაბარი განაწილებით (სულ 3 ბანერი განაწილებით: 33% / 33% / 33%).
შ ე ნ ი შ ვ ნ ა : შეთანხმების საფუძველზე შესაძლებელია დამატებითი სარეკლამო
პოზიციების შემუშავება.

პარტნიორობა– თანამშრონლობა:
ფოტოგრაფთა კლუბის და საიტის ადმინისტრაცია დაინტერესებულია გრძელვდადიანი
თანამშრომლობით და პარტნიორობით, რაც გულისხმობს:
– ერთობლივი კონკურსების,
– გამოფენების
– და სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობას.
კონკრეტული შემთხვევების განხილვა შესაძლებელია ადმინისტრაციასთან
ინდივიდუალური მოლაპარაკების გზით.

ძირითადი სარეკლამო პოზიციები:
მთავარი გვერდი (მუქი ვერსია)

გალ ერეა – ფო ტო სურათი ს დათვ ალ იერება (მუქ ი ვერსია)

სარეკლამო ფასები:
საბანერო პოზიცია

ზომა

ფასი ლარი/თვე

1*

468x60

159

2

468x60

49

3

200x100

(დაგვიკავშირდით)

4*

148x148

49

5*

148x148

49

6

148x280

(დაგვიკავშირდით)

*

საბანერო პოზიცია 1 ჩანს საიტის ყველა გვერდზე (მთავარ გვერდზე,
გალერეაში და ფორუმში)

**

საბანერო პოზიცია 4 და 5 ჩანს მთავარ გვერდზე და გალერეის ყველა გვერდზე

დამკვეთის მოთხოვნით შესაძლებელია არასტანდარტული ან ალტერნატიული
სარეკლამო პოზიციის გამოყოფა.

ანგარიშსწორება:
ანგარიშსწორება ხდება ხელშეკრულების საფუძველზე, საბანკო ანგარიშზე თანხის
გადარიცხვით.
საბანკო რეკვიზიტები:
სს "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი 220101502
მიმღები: შპს "გრაფ.ჯი"
ანგარიშის ნომერი: 266189300 GEL

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ფ ოტოგრ აფ თა კლუბ ი «GRAF.GE»
htt p://ww w.graf.g e
e-mail: info@graf.ge
მისამართი : ქ. თბილისი, კრილოვის 10.
ტელ. (მობ.): (551) 400 400, (599) 96 00 70, (595) 95 95 99

