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Agregator për lajme i cili nuk prodhon përmbajtje, por
grumbullon dhe analizon faqet më 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.

E gjitha kjo bazohet në formula të avancuara në forma të 
algoritmit, të cilat çdo ditë i avancojmë dhe përmirësojmë
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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.
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MARRIM LAJMET NGA WEB FAQET MË TË
POPULLARIZUARA SHQIPTARE

I GRUPOJMË DHE I RANGOJMË LAJMET SIPAS 
TEMËS/KATEGORISË
Lajmet e temës së njejtë rangohen sipas kohës së shpalljes dhe
prioretizimit të burimit. Prioretizimi i lajmit ka ndikim minimal dhe varet
nga rangimi i faqes në servisin Alexa (kjo listë freskohet çdo muaj), sa
shpejtë burimi do të shpallë lajmin mbi temën e caktuar dhe nga numri i
përgjithsëm i lajmeve që prodhon ai burim.

SHPALLJA E LAJMEVE
Lajmet nuk shpallen të tërësishme. Shpallet vetëm titulli, një fotografi e 
vogël dhe numri i lajmeve që prodhon faqja. Poashtu tregohet data dhe 
koha e marrjes së lajmit.

SHPËRNDARJA E LAJMEVE/TEMAVE NË RRJETET SOCIALE
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mbi 700.000 fansa
të ndarë në disa faqe sipas vendit/moshës/interesit

350.000
përdorues në muaj

30.000
vizita ditore

2.500.000
Shfletime mujore

5 min
Kohëzgjatja mesatare e vizitave

* fax.al shënon rritje mujore prej 10%. Të dhënat janë për Prill 2016.  



POZITA 1.1

POZITA 2.1

POZITA 2.2

POZITA 1.2

POZITA 3.1



▪ ▪

POZICIONI DIMENZIONI ÇMIMI (MKD) ÇMIMI (EUR)

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 €                                   

• Çmimi për 1000 pamje
• Banerët zvogëlohen proporcionalisht në celularë
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• Çmimet janë definitive. 

• Reklamat jepen në të gjitha paisjet (celularë, tablet, 

kompjuterë). 

• Banerët mund të targetohen (lajme, zbavitje, sport).

• Oferta nuk përfshinë dizajnim të reklamës.

• Banerët dërgohen 3 ditë para fillimit të fushatës.

• Pagesa bëhet 50% para dhe 50% pas përfundimit të

fushatës.

• Për fushata/parti politike, çmimi dyfishohet.



KONTAKT 

marketing@fax.al

02/3212-812


