
Çmimorja zyrtare për reklamim në portalin Almakos.com 

 

Ju faleminderojmë për interesin e shfaqur për të reklamuar në portalin Almakos.com. Më poshtë 

ju mund të gjeni informacion mbi mundësitë dhe ofertat për reklamim në portalin tonë.  

Portali Almakos.com është themeluar në Janar të vitit 2012, qëllimi i themelimit të portalit është 

ofrimi i alternativës në marrjen e informatave në mënyrë profesionale dhe në kohë sa më të 

shpejtë. Që nga viti 2012 me profesionalitetin e treguar dhe mbulimin në kohë të të gjitha 

ngjarjeve Almakos.com ka arritur të bëhët portali Shqiptar më i vizituar në Maqedoni, i 

udhëhequr nga një staf profesional të cilët bëjnë të mundur që statistikat të lëvizin pozitivisht çdo 

ditë, njëherë, ne jemi të parët në implementimin e trendëve të fundit të teknologjisë informative. 

Almakos.com ju ofron reklamim në hapësirat me të lexuara në ueb sajtin e saj i cili për vetëm për 

24 ore pranon qindrja mijëra klikime. Me platformën e menaxhimit të reklamave, Almakos.com 

ju mundëson që ju të përcaktoni kohën, hapësirën dhe të targetoni sakë klientët tuaj potencial. 

Almakos.com ka një staf professional të marketingut i cili mundë të ju ofrojë propozimet me të 

mira rreth reklamimit të produktit tuaj. 

 

10 arsye se pse duhet të reklamoni në Almakos.com? 

1. Reth 3 milion vizitor në muaj do të shohin reklamën tuaj. 

2. Vizita të sigurta në faqen tuaj përmes reklamës suaj, duke ju mundësuar qasje në 

statistikat e klikimeve në reklamën tuaj. 

3. Hapësira reklamuese në vendet më të dukshme të portalit. 

4. Hapësira reklamuese të dedikuara vetëm për një organizatë. 

5. Vizitorë të të gjitha moshave dhe gjinive, bazuar në llojin e informacioneve që 

ofrohet në portal. 

6. Ju mund të monitoroni statistikat të kampanjës suaj. 

7. Vizitorë nga të gjitha viset shqiptare si Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë. 

8. Almakos.com numëron mijra ndjekës në rrjetet sociale si Facebook dhe Twitter. 

9. Mundësi për dizajnim të reklamës suaj me çmime mjaft konkurese duke ju 

referuar tek partnerët tanë. 

10. Mundësi të shumta reklamimi si dhe çmime mjaft konkurese të reklamave. 
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Si të reklamoni në Almakos.com? 

Kushtet e reklamimit, kohëzgjatja e reklamës etj. do të negociohen drejtpërdrejtë me ju. Më 

poshtë do të gjeni hapsirat e reklamave në Almakos.com dhe çmimin e reklamave. 

Emri reklamës Çmimi javor 

Header AD 1 – 768x90 px 650 € 

CNT AD1 – 700x90 px 550 € 

CNT AD2 – 700x90 px 500 € 

CNT AD3 – 700x90 px 200 € 

CNT AD4 – 700x90px 200 € 

Sidebar Ad1 – 300x250 px 450 € 

Sidebar Ad2 – 300x250 px 400 € 

Sidebar Ad3 – 300x250 px 350 € 

Sidebar Ad4 – 300x250 px 300 € 

Sidebar Ad5 – 300x250 px 250 € 

Sidebar Ad6 – 300x250 px 200 € 

Sidebar2 Ad1 – 300x250 px 150 € 

Sidebar2 Ad2 – 300x250 px 150 € 

300x600 Sidebar1 – 300x600 px 650 € 

Pr article 100 € 

 

** Në faqen në vazhdim mund të shikoni pozicionet me emrat dhe kodet e reklamave. 

SHËNIM:  

Për çdo parapagim reklame ju përfitoni 30% zbritje.  

Për kontrata më 3+ mujore ju përfitoni 30% zbritje. 

Ju mund të përfitoni maksimum deri në 40% zbritje të kombinuar  për kontratat 3+ mujore me parapagim.  
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