




ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Wedding.am կայքը հանդիսանում է հայկական առաջին հարսանեկան պորտալը: 
  

Այն իր գործունեությունն է ծավալել 2003 թվականից, իսկ արդեն 2014 թվականից իր 
ընթերցողին է ներկայանում նոր դիզայնով և կատարելագործված տարբերակով: Wedding.am-ը 
ճանաչելի է բոլոր որոնողական համակարգերի կողմից, ինչն էլ ապահովում է կայքի բարձր 
դիտողականությունը: Wedding.am-ը, որը նախադեպը չունի հայկական վեբկայքերի 
շրջանակում, նպատակ ունի մեկ հարկի տակ հավաքելու այն ամենը, ինչ վերաբերում է 
հարսանիքին: Ինչն էլ Wedding.am-ին առանձնացնում է հայկական լրատվադաշտում գործող 
մնացած բոլոր կայքերից՝ մեզ դարձնելով տեսակի մեջ եզակի և չկրկնվող: 
  
Wedding.am-ը միակ տարբերակն է, որտող ամուսնանալ ցանկացողները (և ոչ միայն) 
հեշտությամբ կգտնեն և կծանոթանան հարսանեկան ծառայություններ մատուցող բոլոր 
ընկերությունների հետ, կգտնեն հետաքրքիր նորություններ, խորհուրդներ և այլն: 
Հատկանշական է, որ կայքը այցելուներ ունի ամբողջ աշխարհից: Հայկական հարսանիքներով 
են հետաքրքրվում ոչ միայն մեր սփյուռքի հայրենակիցները, այլ նաև այլ ազգի 
ներկայացուցիչներ: Մեր ընթերցողների մեծամասնությունը Հայաստանից հետո 
Ռուսաստանից են, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Կանադայից, ԱՄԷ-ից, Իտալիայից և շատ այլ 
երկրներից: 

 



ARMENIA 
273,692 

RUSSIA 

43,096 

USA 

12,22

9 

UKRAIN 
7,413 

FRANCE 
3,971 

254,926 31,46

1 

26,19

6 

7,389 3,067 

1 278,956 



Age Gender 100% of total sessions 100% of total sessions 

27.50 % 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Female Male 

33.50 % 15.50 %    12.50 % 5.50 % 5.50 % 

45.85 % 54.15% 



 

                Wedding.am-ը առաջարկում է ձեր կազմակերպության 
գովազդը տեղադրել կայքի ամենատեսանալի և առավելագույն 
դիտողականություն ապահովող հատվածում: Կայք մուտք 
գործող յուրաքանչյուր ընթերցող, ով ձեր պոտենցյալ 
հաճախորդն է, ձեր գովազդը կտեսնի Wedding.am-ի գլխավոր 
էջի ամենավերին հատվածում տեղադրված բաններային 
գովազդի միջոցով, որը սովորական ստատիկ գովազդ չէ, այլ 
պտտվող սլայդ, ինչը ձեր գովազդը կդարձնի էլ ավելի գրավիչ և 
դիտարժան: Ի դեպ, սլայդերը 3-ն են: Յուրաքանչյուր սլայդի 
վարձակալության արժեքը մեկ ամսվա համար կազմում է  

                                          

                                        200.000 ՀՀ դրամ: 



FEATURED 

Կատեգորիաներ 

Կատեգորիաների տեսակներ 
BASIC լոգո, ինֆո, կոնտակտներ 

PREMIUM լոգո, ինֆո, կոնտակտներ, մինչև 30 լուսանկար, մինչև 10 տեսանյութ, թվարկում՝  1 կատեգորիայում 

լոգո, ինֆո, կոնտակտներ, մինչև 60 լուսանկար, մինչև 20 տեսանյութ, թվարկում՝ 3 կատեգորիայում՝ 
ամենավերին հատվածում, ցուցադրում գլխավոր էջի վրա 

Գնային սանդղակ 
Տեսակ Արժեքը՝ 6 ամսվա  համար Արժեքը՝ 12 ամսվա  համար 

1 Basic անվճար անվճար 

2 Premium 80000 140000 

3 Featured 140000 240000 

1 

2 

3 



Բանների դիրքն ու արժեքը 

Դիրքը Արժեքը՝ 1 ամսվա  համար Արժեքը՝6 ամսվա  համար Արժեքը՝ 12 ամսվա  համար 

Home  page  Footer  (1 rotate) 50000 200000 400000 

Home  page  Footer  (3 rotates) 80000 350000 700000 

Vandors  category(left&right) 1 rotate 40000 200000 370000 

Vandors  category(left&right) 3 rotates 70000 320000 600000 

HOME  
PAGE  
FOOTER 

HOME  
PAGE  
FOOTER 

HOME  
PAGE  
FOOTER 

Բաններային գովազդ 

 

 
VANDOR 

 

 

 

VANDOR 

 

 

VANDOR 

 

 

 

VANDOR 



                
                   Wedding.am-ը առաջարկում է դասական գովազդի 
ամենատարածված տարբերակը: Ձեր կազմակերպության կամ ձեր 
գործունեության վերաբերյալ ամենատարբեր հոդվածների պատրաստում, 
որոնք կտեղադրվեն Wedding.am-ում: Հոդվածը 1 շաբաթ շարունակ կլինի 
Wedding.am-ի գլխավոր նյութը, այն կտարածվի բոլոր սոցիալական 
ցանցերում, ցանկության դեպքում նաև այլ լրատվամիջոցներում՝ 
ապահովելով դիտումների մեծ քանակ: Սա ամենապարզ և դյուրին 
ճանապարհն է՝ ամենաինտերակտիվ կերպով ձեր պոտենցյալ հաճախորդի 
հետ կապ հաստատելու համար: 
 
                   Մեկ հոդվածի պատրաստման և առաջխաղացման արժեքն է  
                                                   

                                                        30.000 ՀՀ դրամ 
 



Wedding.am-ը առաջարկում է գովազդի ինքնատիպ 
տարբերակ:  

 
Եթե դուք ունեք տեսանյութ՝ ձեր կազմակերպության կամ ձեր 
գործունեության վերաբերյալ, ապա մենք առաջարկում ենք այն 
տեղադրել Wedding.am-ի գլխավոր էջում: Տեսանյութը Wedding.am-ի 
կողմից կտարածվի բոլոր սոցիալական ցանցերում՝ ապահովելով 
առավել քանակի դիտումներ: Տեսանյութի մեկշաբաթյա  
ցուցադրության և առաջխաղացման արժեքն է 

                          
                                           20.000 ՀՀ դրամ: 
 



Wedding.am-ը նաև առաջարկում է. 
  
  
•ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՅՔԵՐՈՒՄ ԷՋԵՐԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՈՒՄ: 
Այսօր սոցցանցերում ակտիվությունը ապահովում է բիզնեսի 
հաջողությունը, ուստի մենք առաջարկում ենք նպաստել Ձեր 
բիզնեսի առաջխաղացմանը հենց սոցցանցերի միջոցով: 
 
•ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ և ՄՇԱԿՈՒՄ: 
Գովազդի հաջողությունը ճիշտ մշակված գովազդային տեքստն 
է, ուստի առաջարկում ենք մշակել ազդեցիկ գովազդային 
տեքստեր: 

 



tel: +374 41 482818 
facebook.com/wedding.am 

info@wedding.am 


