რა არის IPOVE.GE?
ვებ-გვერდი, რომელზეც განთავსებულია ინფორმაცია საქართველოში
არსებული კომპანიების შესახებ.
მონაცემები კომპანიებზე არის ზუსტი და სანდო.
ყველა ინფორმაცია ერთ საიტზე - www.ipove.ge
● კომპანიები
● აქციები
● ვაკანსიები
● კონტაქტი
● სიახლეები
● მისამართი
● სამუშაო დრო
● ფასდაკლებები
● შემოთავაზებები
● ტენდერები
● ტრეინინგები

რას გთავაზობთ
IPOVE.GE
•
•
•
•
•
•

•
•

•

საკუთარი გვერდის შექმნა.
საკუთარ გვერდზე ნებისმიერი ტიპის
ინფორმაციის განთავსება.
ფოტო და ვიდეო გალერიის შექმნა.
ვაკანსიების განთავსება .
რუკაზე თქვენი და თქვენი
ფილიალების დატანა.
სიახლეების დამატება თქვენი
კომპანიის შესახებ. (Top სიახლებში
ყოფნის შესაძლებლობა.)
ბანერების განთავსება .
Google-ს და სხვა საძიებო სისტემაში
ძებნის დროს თქვენი გვერდის ტოპ
შედეგებში ყოფნის შესაძლებლობა.
მომხმარებლების მიერ შეფასებების
გაკეთების შესაძლებლობა.

კომპანიის პროფილის შექმნა
IPOVE.GE - ზე თქვენი კომპანიის პროფილის შექმნა და მის შესახებ
ინფორმაციის განთავსება 1 თვის განმავლობაში უფასოა. ეს მომსახურება
მოიცავს :
• კომპანიის პროფილის შექმნა.
• თვეში 4-ჯერ ვებ გვერდზე სიახლის ან ფასდაკლების განთავსებას, რომლის
რეკლამირებაც ხდება IPOVE.GE - ს არხების საშუალებით.
• ასევე თქვენ გაქვთ უფლება განათავსოთ 1 ვაკანსია თვეში.
• შეუზღუდავად შეგიძლიათ განაახლოთ პროფილი, გალერია, კონტაქტი და ინფო.
1 თვიანი უფასო განთავსების შემდეგ , მიიღებთ სრულყოფილ ანალიტიკას თქვენი
კომპანიის შესახებ .
კმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ IPOVE.GE -ს
სერვისებით სარგებლობა .
ზემოთხსენებული მომსახურების ღირებულება :
3 თვით განთავსება - 150 ლარი
6 თვით განთავსება - 250 ლარი
12 თვით განთავსება - 400 ლარი
დამატებითი ფილიალის პროფილის შექმნის ღირებულება - 20 ლარი.

ვაკანსიები
გვაქვს 3 სხვადასხვა ტიპის ვაკანსიის განთავსების საშუალება:
STANDARD ვაკანსია - 1 ცალის განთავსების ღირებულება 10 ლარი – 1 თვით.

VIP ვაკანსია - 1 ცალის განთავსების ღირებულება 20 ლარი – 1 თვით.
SVIP ვაკანსია - 1 ცალის განთავსების ღირებულება 25 ლარი – 1თვით.
კომპანიის სარეკლამო ბანერის განთავსება , რომელსაც გადაყავს მომხმარებელი მხოლოდ
კონკრეტული კომპანიის ვაკანსიებზე - თვეში 70 ლარი.
მთელი წლით აღების შემთხვევაში - 700 ლარი.

P.S

IPOVE.GE- ს ადმინისტრაცია განიხილავს, ნებისმიერი კომპანიისთვის,
ინდივიდუალური მომსახურების შეთავაზებას , რაც კიდევ უფრო მოქნილს
ხდის ჩვენს შეთავაზებებს.

სიახლეები - ფასდაკლებები
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ არის მომსახურების პაკეტი,
რომელშიც შედის თვეში 4 STANDARD სიახლის განთავსება.
ზოგადად გვაქვს 3 სხვადასხვა ტიპის სიახლის განთავსების საშუალება :

STANDARD სიახლე - 1 ცალის განთავსების ღირებულება 20 ლარი – 1 თვით . ეს იმ
შემთხვევაში თუ დამატებით გადაწყვიტავთ სიახლეების განთავსებას.

VIP სიახლე - 1 ცალის განთავსების ღირებულება 50 ლარი – 1 თვით.
მთავარი სიახლე - 1 თვით განთავსების ღირებულება 500 ლარი. ამ ტიპის განთავსება
სიახლეების ყველა გვერდზე ჩანს.

მომხმარებლებს სიახლეების გვერდზე შეგვიძლია შევთავაზოთ ფასდაკლება,
ვამცნოთ აქციის ან შეთავაზების შესახებ და მივაწოდოთ ინფორმაცია ნებისმიერი
სიახლის შესახებ. ზუსტად ამ მახასიათებლების მიხედვით ახდენენ ისინი
სიახლეების დაფილტვრას.

P.S

IPOVE.GE- ს ადმინისტრაცია განიხილავს, ნებისმიერი კომპანიისთვის,
ინდივიდუალური მომსახურების შეთავაზებას , რაც კიდევ უფრო მოქნილს ხდის
ჩვენს შეთავაზებებს.

ბანერების ადგილები და ფასები
Home Page - მთავარი გვერდი
H1
245X270 Random
1 200 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
H2C -კატეგორიის გვერდზე ბანერი
285X260 Random
300 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
H3
580X160 Random
500 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
H4
580X160 Random
500 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
H5
310X500 Random
600 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
Search Page (Main) - ყველა კომპანიის ძებნის გვერდი
SM1
580X160 Random
400 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
SM2
580X160 Random
400 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
SM3
580X160 Random
200 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
SM4
580X160 Random
200 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
Search Page (For each Category) - ძებნის გვერდი კონკრეტული კატეგორიებისთვის
SC1
580X160 Random
300 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
SC2
580X160 Random
300 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
SC3
580X160 Random
100 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
SC4
580X160 Random
100 ლ მაქსიმუმ 3 კომპანია
News Page - სიახლეების გვერდის ბანერი
N1
580X160 Random
300 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
N2
580X160 Random
300 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
Pop-up Banner - სხვასასხვა გვერდზე ამოაგდებს ხოლმე ამ ბანერებს
Map - ნებისმიერი შესვლის დროს ამოვა
Random
500 ლ მაქსიმუმ 1 კომპანია
Main Page
Random
700 ლ მაქსიმუმ 1 კომპანია
Search Page - ნებისმიერი
Random
300 ლ მაქსიმუმ 2 კომპანია
News
Random
200 ლ მაქსიმუმ 1 კომპანია
Vacancy
Random
200 ლ მაქსიმუმ 1 კომპანია
Main News
Main News 1
Main News 2

500 ლ
500 ლ

N/A
N/A

მხოლოდ 1 კომპანია
მხოლოდ 1 კომპანია

Vacancy Page - ვაკანსიების გვერდზე ბანერი, რომელიც ვაკანსიების ყველა გვერდზე გამჩნდება.
V1

Random

600 ლ

მაქსიმუმ 2 კომპანია

