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Агрегатор за вести кој не произведува  содржини, но има 
должност да ги анализира релевантните страници на 
албанскиот простор.

Ги организира, групира, рангира како и ги претставува 
содржините од други веб-сајтови, во согласност со 
законските и моралните норми.

На едно место можете да ги прочитате сите вести од 
албанскиот простор (Албанија, Косово, Македонија и други 
области) од 150 релевантни медиуми, вклучувајќи ги 
телевизиите, радио станиците, порталите и др.

Сето ова е базирано на алгоритам кој постојано го 
подобруваме и унапредуваме.

што е fax.al
▪ 150 ПОРТАЛИ ▪ ЕДНА АДРЕСА



Faqe për lajme e cila nuk prodhon përmbajtje të veten, por ka
për detyrë ti analizojë faqet relevante të hapësirës shqiptare.

Organizon, grupon, rangon dhe prezanton përmbajtjet nga web 
faqet tjera në përputhje me normat ligjore dhe morale. 

Në një vend mund ti gjeni të gjitha lajmet e hapësirës shqiptare
(Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe viset tjera) nga 150 media me 
relevancë, duke përfshirë të gjitha televizionet, gazetat, radio 
stacionet, portalet etj.

Faktori njeri nuk ka asnjë ndikim, andaj ka mundësi të paraqiten
edhe gabime, të cilat i menjanojmë duke avancuar formulat
deri në përsosje.

анализа на вестите
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ПРЕВЗЕМАЊЕ НА ВЕСТИ ОД  ПОПУЛАРНИ ВЕБ САЈТОВИ

ГРУПИРАЊЕ И РАНГИРАЊЕ НА ВЕСТИТЕ СПОРЕД 
ТЕМАТА
Вестите со иста тема се рангираат според нивното објавување и приоритетот на 
изворот. Приоритетот на веста има минимално влијание и зависи од 
рангирањето на страницата од страна на сервисот Алекса (оваа листа се 
ажурира секој месец), колку бргу временски ќе се објави веста по одредена 
тема или пак од вкупниот број на вести кои ги произведува изворот.

ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕСТИТЕ
Вестите не се објавуваат во целина. Се објавува само насловот, една мала 
фотографија и бројот на вестите кои ги произведува страницата. Истотака, се 
покажува датумот и времето на превземањето на веста.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ВЕСТИ ВО СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ
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статистики за fax.al
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АНАЛИЗА НА ПОСЕТЕНОСТА

над 700.000 фанови
Поделени во неколку страници по локација/визраст/интереси

350.000
Месечни коросници

30.000
Дневни посети

2.500.000
Прегледи на страници

5 min
ПросечновВреметраење на посета

* fax.al бележи месечен раст од 10%. Податоците се за Април 2016.  



ПОЗИЦИЈА 1.1

ПОЗИЦИЈА 2.1

ПОЗИЦИЈА 2.2

ПОЗИЦИЈА 1.2

ПОЗИЦИЈА 3.1

ПОЗИЦИИ НА РЕКЛАМИРАЊЕ
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FAX.AL 

ЦЕНОВНИК
ПОЗИЦИЈА ДИМЕНЗИЈА ЦЕНА (МКД) ЦЕНА (ЕУР)

1.1. 728 X 90 px 150,00 ден                        2,5 €                                      

1.2. 728 X 90 px 120,00 ден                        2,0 €                                      

2.1. 300 X 250 px 100,00 ден                        1,6 €                                      

2.2. 300 X 250 px 100,00 ден                        1,6 €                                      

3.1. 300 X 250 px 120,00 ден                        2,0 €                                      

TAKEOVER 800 X 800 px 1.000,00 ден                   16,4 €                                   

FLOATER 300 X 250 px 1.000,00 ден                   16,4 €                                   

• Цена за 1000 прикажувања
• Банерите пропорционално се намалуваат во мобилните телефони
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УСЛОВИ ЗА 

РЕКЛАМИРАЊЕ

• Цените се дефинитивни.

• Рекламите се обезбедени за сите уреди (мобилни, 

таблет, компјутер).

• Банерите може да се таргетираат.

• Понудата не опфаќа дизајн на реклама.

• Банерите се испраќаат 3 дена пред почетокот на 

кампањата.

• Плаќањето се врши 50% пред и 50% по завршетокот на 

кампањата.

• За кампања/политички партии, цената е двојно 

поголема.
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КОНТАКТ

marketing@fax.al

02/3212-812


