
 
 

Հյուրանոցների գովազդային փաթեթներ 

 
 
Փաթեթ X250 
 
Փաթեթ ամսական նվազագույնը 250 այցելություն Booking.com կայքում հյուրանոցի էջ։ 
 
Գովազդային հարթակներ 

- travelnews.am բաններ 300x200 
- travelnews.am պրոմո նյութերի հրապարակում ամսական 2 անգամ 
- hotelnews.am բաններ 300x200 
- hotelnews.am պրոմո նյութերի հրապարակում ամսական 2 անգամ 
- hotelium.am հյուրանոցների որոնման համակարգ - բաններ 400x200 + գովազդային 

բլոկ առաջին էջում 
- aviatomser.com բաններ 460x250 
- ամսական 4 հրապարակում facebook-ի տուրիստական հարթակներում (70 000+ 

լսարան) 
- ամսական 4 հրապարակում twitter-ի տուրիստական հարթակներում (5000+ լսարան) 
- ամսական 4 հրապարակում Instagram-ի հայկական սեգմենտում + 

հրապարակումների մաքսիմալ տեսանելիություն (պասիվ գովազդ) - 10 000+ լսարան 
 
Արժեքը՝ 70 000 դրամ / ամսական 
Ծառայության ժամկետը՝ նվազագույնը 3 ամիս 
Արդյունքը՝ նվազագույնը ամսական 250 այցելություն հյուրանոցի էջ booking.com-ում 
 

http://travelnews.am/
http://travelnews.am/
http://hotelnews.am/
http://hotelnews.am/
http://hotelium.am/
http://aviatomser.com/


 
Փաթեթ Maximum 
 
Փաթեթ Maxium - գովազդային բաններների և պրոմո նյութերի հրապարակում հայկական 
տուրիստական ամենամեծ հարթակներում 
 
Գովազդային հարթակներ 

- travelnews.am բաններ 300x200 
- travelnews.am պրոմո նյութերի հրապարակում ամսական 4 անգամ 
- hotelnews.am բաններ 300x200 
- hotelnews.am հյուրանոցային նորությունների կայք - պրոմո նյութերի հրապարակում 

ամսական 4 անգամ 
- hotelium.am հյուրանոցների որոնման համակարգ - բաններ 400x200 + գովազդային 

բլոկ առաջին էջում 
- aviatomser.com տուրիստական պորտալ - բաններ 460x250 
- airtickets.am ավիատոմսերի և հյուրանոցների ամրագրման համակարգ - բաններ 

400x200 + գովազդային բլոկ հյուրանոցների էջում 
- hyuranocner.am հյուրանոցային պորտալ - 400x200 + գովազդային բլոկ 

համապատասխան քաղաքի էջում 
- ամսական 12 հրապարակում facebook-ի տուրիստական հարթակներում (70 000+ 

լսարան) 
- ամսական 12 հրապարակում twitter-ի տուրիստական հարթակներում (5000+ լսարան) 
- ամսական 12 հրապարակում Instagram-ի հայկական սեգմենտում + 

հրապարակումների մաքսիմալ տեսանելիություն (պասիվ գովազդ) - 10 000+ լսարան 
- ԲՈՆՈՒՍ Ծաղկաձորում գտնվող հյուրանոցների համար 

Գովազդային բլոկի տեղադրում tsaghkadzor.com կայքում 
- ԲՈՆՈՒՍ Սևանի ափին գտնվող հյուրանոցների համար 

Գովազդային բլոկի տեղադրում sevan-hotels.com կայքում 
 
Արժեքը՝ 180 000 դրամ / ամսական 
Ծառայության ժամկետը՝ նվազագույնը 3 ամիս 
Արդյունքը՝ ամսական 500-600 այցելություն հյուրանոցի կայք կամ էջ booking.com-ում, 
ամսական 10-20 ամրագրումներ (պրոգրեսիվ աճող), առավելագույն տեսանելիություն 
սոցցանցերի հայկական սեգմենտում և հայաստանյան թիրախային լսարաններում 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://travelnews.am/
http://travelnews.am/
http://hotelnews.am/
http://hotelnews.am/
http://hotelium.am/
http://aviatomser.com/
http://airtickets.am/
http://hyuranocner.am/
http://tsaghkadzor.com/
https://www.sevan-hotels.com/


 
 
 
Այլ ռեսուրսներ 

● Ինչպես ամրագրել օնլայն ավիատոմսեր 
● Ավիատոմսերի ամրագրման հետ կապված հարցեր 
● 5 պատճառ Aviatomser.com կայքում գովազդ տեղադրելու համար 
● Գովազդային փաթեթներ Aviatomser.com կայքում 
● Հյուրանոցների գովազդային փաթեթներ 
● SEO ծառայություններ հյուրանոցի համար 
● Google գովազդային ծառայություններ 
● Գովազդ Facebook սոցիալական ցանցում 
● Ինչպես օգտվել էժան ավիատոմսերի օրացույցից 
● Ուղիղ թռիչքներ Երևանից 
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«Նեոմեդիա» ընկերություն։ Երևան, Վրացական 16 
☎ 010 204002; 055 999559 
www.neomedia.am 
 
 

http://www.aviatomser.com/aviatomser-online-booking.pdf
http://www.aviatomser.com/aviatomser-faq.pdf
http://www.aviatomser.com/adverts-aviatomser.pdf
http://www.aviatomser.com/govazd-aviatomser.pdf
http://www.aviatomser.com/hyuranocner-govazd.pdf
https://aviatomser.com/seo-hotels.pdf
https://aviatomser.com/google-govazd.pdf
https://aviatomser.com/facebook-govazd.pdf
http://www.aviatomser.com/ejan-aviatomser.pdf
http://www.aviatomser.com/direct-flights.pdf
http://www.neomedia.am/

