www. visit-tirana.com
Portali turistik i kryeqytetit

Ofertat reklamuese
për 2021
Vizitorët vijnë tek ne, ne i sjellim tek ju.
Bëhu pjesë e portalit Visit Tirana!

Turizëm, art, kulturë, sport,
aktivitete në kohën e lirë.
Informacione, artikuj, ture,
rekomandime çfarë të bësh në Tiranë

Visit Tirana në shifra
1 Janar-31 Dhjetor 2020
Vizitorë të rinj:
Faqe të
vizituara :
Instagram:
Facebook:
Twitter:

138,391
296,606
15,1 K
17,8 K
8K

SOCIAL MEDIA REACH
Instagram 15,1 k followers

Facebook 17,8 k followers
Mbi 5000 reach postimi në Facebook

Mbi 20.000 reach një
postim në Instagram
Mbi 1000 views
Ig story

LISTA E ÇMIMEVE
!
pe ën
t
Ka er
of

3 postime + 3 story në Instagram & në Facebook (Çmimi: 40 Euro)
Shkrim artikulli për biznesin tuaj: 50 Euro
Reklamë në faqen kryesore të www.visit-tirana.com: 50 euro/muaj
Sponsor i gazetës mujore me 2000 abonentë: 50 Euro/muaj
Listim i biznesit në kategorinë specifike: 29 euro/muaj ose 350
euro/vit
Sponsor në konkurset sezonale fotografike, #TiranaSpring,
#TiranaSummer, #TiranaAutumn, #TiranaWinter: 150 euro
(reklamë 3 muaj në mediat sociale)
Reklamë banner në web, duke filluar nga 500 euro/vit

PAKETA 1
Artikull për biznesin
dhe media sociale: 80
euro/muaj
Artikull për biznesin
i cili do të ndahet
në mediat sociale
3 postime dhe ne 3
story në Facebook
dhe Instagram

PAKETA 2
Set fotografik +video
reels ( 100 Euro )
Set fotografik i
biznesit (përfshirë
editimin) 50 Euro
Një video reels e
biznesit tuaj postuar
në Instagram reels te
VisitTirana (50 Euro)

PAKETA 3
Listim biznesi ne web dhe
postime ne media
sociale: 370 euro/vit
Listim biznesi në
kategorinë specifike,
me të gjitha të dhënat
dhe linqet e biznesit
3 postime dhe 3 story
në muaj në Instagram
dhe Facebook

PAKETA 4
Paketa e plotë
(450 euro/vit)
Listim i biznesit ne
www.visit-tirana.com
Sponsor i gazetes mujore
me 2000 abonentë
Media Sociale (12 story ne
Facebook dhe
Instagram/vit)
Artikull per biznesin
Bonus: Reklame ne
rubriken e lajmeve

