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Хамтран ажиллах тухай

Эрхэм таны энэ өдрийн амгаланг айлтгая.
“ВИП НЬЮС ПИ АР ГРУПП” нь 2012 оноос Онлайн сурталчилгаа,
Сошиал маркетинг, Цахим мониторинг хийх, Пи ар сурталчилгааны компанит
ажил зохион байгуулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.
Манай байгууллага нь Өдөр тутмын мэдээ мэдээллийн, салбар чиглэл
бүрт тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, тодорхой амжилттай ажиллаж байгаа
сайтууд, олон нийтийн сүлжээг нэгтгэн маркетинг менежментийг хариуцан
ажиллаж байна.
Иймд танай байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, бараа
бүтээгдэхүүний талаар олон нийтэд үнэн зөв сурталчилан таниулах, цаг үеийн
мэдээллийг шуурхай нийтлэх чиглэлээр VIP группийн гишүүн сайтуудаа нэгтгэн
багцалж гэрээ байгуулж хамтран ажиллах саналтай байна. Мөн тодорхой хувьд
бартер хийх боломжтой.
Бидний найрсаг хамтын ажиллагаа улам өргөжин тэлнэ гэдэгт гүнээ итгэж
байна!

ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Давуу тал
Нийгмийн бүхий л хүрээг хамарсан, хамгийн өргөн зорилтот бүлэг, олон нийтэд
мэдээлэл сурталчилгааг хялбар, хүртээмжтэй хүргэх боломжтой болно
Олон байгууллага, вэб сайт тус бүрт хандахгүй зөвхөн ганц сувгаар харилцаж
мэдээллийг хамгийн шуурхай түгээх үүд нээгдэнэ
Манай байгууллага нь өөрийн гишүүн сайтынхаа мэдээллийн найдвартай
байдал, үйл ажиллагаа, гэрээний биелэлтэнд 100% хариуцлага хүлээж хариуцан
ажиллана
Гэрээ байгуулж хамтран ажилласнаар дараах үйлчилгээг бүх сайт дээрээ
ТӨЛБӨРГҮЙ, ХЯЗГААРГҮЙ үзүүлнэ!

Үндсэн үйлчилгээ

Вэб сайтад мэдээлэл нийтлэх, ярилцлага, сурвалжлага бэлтгэх, сөрөг
ташаа мэдээллийг хянах, залруулах


Вэб сайтад хөдөлгөөнт, зурган реклам сурталчилгаа /баннер/ байршуулах



Фэйсбүүк, твиттер хуудсуудаар контент түгээх / нийт +300к /



Мэдээллийн Мониторинг, PR консалтинг, гүйцэтгэл /үйл ажиллагааны зардлаар/

Сошиал маркетинг /+300k/


Вэб сайтуудын пэйж хуудсууд дээр мэдээ мэдээллийг давхар линкэлж түгээнэ



Давхар бусад хөгжүүлдэг фэйсбүүк болон твиттер хуудсуудаараа мэдээлэл,
сурталчилгааг байршуулна



Арга хэмжээг “фэйсбүүк live” хийж шууд сурталчилна

Программ хангамж болон Вэб сайт хийх, хөгжүүлэх


Вэб сайтын үндсэн хэл болох PHP хэл дээр суурилан HTML, JS, CSS гэх
мэтчилэн шаардлагатай хэлийг ашиглан захиалагчийн хүссэн загварын дагуу
сүүлийн үеийн технологи RESPONSIVE загвар буюу бүх төрлийн ухаалаг
төхөөрөмжид таарахуйцаар чанартай хийнэ




Сайтын контент болон маркетинг менежментийг хариуцан ажиллаж хөгжүүлнэ
Гэрээний хугацаанд Вэб сайт хийх үйлчилгээний үндсэн үнийн саналыг 50%
хөнгөлнө

VIPNEWS PR GROUP-ийн гишүүн сайтууд
Вэб сайт

1

Bolod.mn

3

Fact.mn

4

Чиглэл

Байгуулагдсан он

Мэдээллийн сайтууд
Мэдээлэл

Хандалт

2007

+80k

Мэдээлэл

2009

+70k

Mongolcomment.mn

Мэдээлэл

2013

+40k

5

Scandal.mn

Мэдээлэл

2014

+20k

6

New.mn

Мэдээлэл

2014

+50k

7

Chuham.mn

Мэдээлэл

2014

+10k

8

Tonshuul.mn

Мэдээлэл

2014

+10k

11

Tur.mn

Мэдээлэл

2014

+10k

12

Dursamj.mn

Мэдээлэл

2013

+10k

13

Nutag.mn

Мэдээлэл

2014

+10k

14

Miss.mn

Эмэгтэйчүүд

2009

+40k

15

Ord.mn

Уул уурхай

2014

+30k

16

Window.mn

Видео

2014

+20k

17

Ene.mn

Мэдээлэл

2013

+20k

18

Guur.mn

Хятад Монгол

2015

+5k

19

Zms.mn

Зууны мэдээ сонин

2015

+30k

20

Chingis.mn

Мэдээ мэдээлэл

2015

+10k

21

Ulsturch.mn

Мэдээ мэдээлэл

2015

+20k

22

Niigem.mn

Мэдээ мэдээлэл

2013

+20k

Орон нутгийн сайтууд
1

Choibalsan.mn

Дорнод

2014

+30k

2

Erdenetmedee.mn

Орхон

2014

+20k

3

Darkhannews.mn

Дархан-Уул

2015

+20k

4

Dundgovi.mn

Дундговь аймаг

2016

+10k

5

Umnogovinews.mn

Өмнөговь

2016

+10k

6

Arkhangai.mn

Архангай

2016

+10k

7

Erdenetkhot.mn

Эрдэнэт

2015

+10k

2014
2014

+10k
+10k

1
2

Vipzar.mn
Vipzuuch.mn

Зарын сайтууд
Зар мэдээ
Зууч, үл хөдлөх

Нийт

635К

Вэб сайт хийх ерөнхий үнийн санал:


Танилцуулга сайт 3,500,000-8,500-000 төгрөг



Байгууллагын сайт 5,000,000-20,000,000 төгрөг



Мэдээ мэдээллийн портал сайт 9,500,00030,000,000 төгрөг



Худалдааны сайт 10,000,000- 40,000,000 төгрөг



Бусад сайтыг үнэ тохиролцон түргэн шуурхай
хийж гүйцэтгэнэ.

Холбоо барих утас: 9318-5050, 9861-5050, 9111-0531
И-мэйл: medee99@yahoo.com

“VIP NEWS PR GROUP” - ийн хийж гүйцэтгэсэн зарим
вэб сайтуудын жагсаалт
Төрийн байгууллага:






www.turiinumch.mn - Төрийн өмчийн хорооны сайт
Хөдөлмөрийн яамны бүртгэлийн программ хангамж
Прокурорын газрын программ хангамж
www.erc.mn - Эрчим хүч зохицуулах хорооны сайт
www.tsetserleg67.mn -Улсын 67-р цэцэрлэгийн сайт

Мэдээллийн сайт:














www.ubsonin.mn
www.dornod.mn
www.montoday.mn
www.erdenetkhot.mn
www.ene.mn
www.window.mn
www.choibalsan.mn
www.mass.mn
www.skyexpo.mn
www.montoday.mn
www.undesten.mn
www.darkhannews.mn














www.dornodpr.mn
www.erdenetmedee.mn
www.chuham.mn
www.mongolcomment.mn
www.scandal.mn
www.bolod.mn
www.fact.mn
www.ord.mn
www.niigem.mn
www.vipzar.mn
www.guur.mn
www.ugluu.mn

Байгууллага:










www.yuruu.mn -Аялал жуулчлалын компани
www.meh.mn -Төрийн бус байгууллага
www.tv6.mn -Дорнод телевиз
www.psd.mn -Япон Монголын Аялал жуулчлалын сайт
www.tuvgroup.mn -Аялал жуулчлал
www.vipzuuch.mn -Үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын компани
www.zambala.mn – Замбала ХТ худалдааны сайт
www.mosah.mn – МОСАХ сайт
www.dorno.mn – Дорнын Цас ХХК

САМБАР ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ҮНИЙН САНАЛ
Байрлал: БЗД –ийн 13-р хороололын төв зам дагуу,урд талд нь
байрлах 3 өндөр байрны 2-р байрны хананд байрлах 2 ширхэг
самбарын түрээслүүлнэ.

Үнэ:1 -самбар: 1 өдрийн-30.000 төгрөг- Хосоороо-60,000 төгрөг
/НӨАТ ороогүй болно/

Хэмжээ: Өргөн 4.3м х Урт 23.9м
ЖИЧ:
-Самбарыг хосоор нь түрээслүүлэх бөгөөд 3-н сар буюу 90 хоногоос
дээш хугацаанд түрээслүүлнэ. /Үнийн дүнгийн тодорхой хувьд
бартер хийж болно/
-Самбар түрээслэгч нь хэвлэлт болон өлгөлт буулгалтаа өөрөө
бүрэн хариуцна.
Холбоо барих утас: 9318-5050, 9861-5050, 9111-0531
И-мэйл: medee99@yahoo.com

