
“Хезмәт” газетасының электрон басмасы 

http://www.baltaci.ru/
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Сайткны айга  уртача  

16 мең нән,  көндәлек   

1600 дән артык  

уникаль укычы керә 

Сайтны уртача 

айлык карау саны   

135 мең, 

көндәлек 5 мең   

Сайтка урнаштырылган 

материалларның уртача 

айлык саны  

500 дән артык 

Социаль челтәрләрдәге 

төркемнәребезгә  

теркәлеп укчылар саны  

6400 дән артык 

Хәбәрләшү өчен: BaltasiRed2005@yandex.ru, Тел.: 8 (84368) 2-62-46, 2-62-53 

Газетаның тиражы 

5 меңгә якын 
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«Хезмәт» - Балтач район газетасы 

Балтаси Хезмэт 

Райондашларыбыз (Балтачлылар) 

иҗаты 

Районыбыз эшкуарлары 

«Хезмәт» газетасы  

«Хезмәт» газетасы  

«Хезмәт» газетасы  

Xezmet gazetasi 
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Сайтыбызны тәүлеккә  

(уртача 3 айлык күрсәткеч буенча)  

1600 кеше укый 

Статистик мәгълүматләр 

күрсәткәнчә 1 газетаны  уртача  

3,5 кеше укый 

Соицаль челтәрләрдәге 

укучыларыбызны исәпкә алып  

Безнең 

материалларны 

көндәлек уртача  

22 000 кеше укый 

– район халкының 

70% 

WWW.BALTACI.RU 

http://www.baltaci.ru/
mailto:BaltasiRed2005@yandex.ru
http://www.baltaci.ru/


WWW.BALTACI.RU Хәбәрләшү өчен: BaltasiRed2005@yandex.ru, Тел.: 8 (84368) 2-62-46, 2-62-53 

WWW.BALTACI.RU 

http://www.baltaci.ru/
mailto:BaltasiRed2005@yandex.ru
http://www.baltaci.ru/


WWW.BALTACI.RU Хәбәрләшү өчен: BaltasiRed2005@yandex.ru, Тел.: 8 (84368) 2-62-46, 2-62-53 

WWW.BALTACI.RU 

http://www.baltaci.ru/
mailto:BaltasiRed2005@yandex.ru
http://www.baltaci.ru/
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467
http://www.baltaci.ru/tt/2014-02-05-04-29-37/item/10467


 

 

WWW.BALTACI.RU Хәбәрләшү өчен: BaltasiRed2005@yandex.ru, Тел.: 8 (84368) 2-62-46, 2-62-53 

WWW.BALTACI.RU 

Котлаулар 

Белдерүләр 

Махсус проектлар: 

Реклама 
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Сайтта реклама урнаштыру: 
 

  1.  Мәгълүмати баннер, төп материалга яисә махсус 

проектка сылтама белән баш биттә 

урнаштырыла. 

  2.   Фотоматериаллар 10 данә. 

  3.   Видеоязмаллар. 

  4.   Сезнең товар яисә эшчәнлегегез турында язма. 

Реклама хокукындагы материаллар Сез теләгән кадәр 

сайтта саклана 

   5. Махсус проектлар, даими тулыландырылып бара. 
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Сез бездә, 200 сумга гына төрле үлчәмдәге  

баннерлар эшлштә аласыз: 
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468х60  

468х120 

200 х 170 

240 х 170 

200 х 300 
240 х 200 

240 х 400 
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Баннерның 

размеры 

Урнаштыру вакыты 

1 атнага 2 атнага 3 атнага 

200 х 170 490 сум 840 сум 1200 сум 

200 х 300 420 сум 720 сум 1000 сум 

240 х 170 210 – 350 сум 360 – 600 сум 510 – 850 сум 

240 х 200 350 сум 600 сум 850 сум 

240 х 400 420 сум 720 сум 1000 сум 

468 х 60 700 сум 1200 сум 1500 сум 

468 х 120 280 сум 480 сум 600 сум 
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Фотоматериаллар урнаштыру 

     

                               Реклама өчен фотога төшерү:  

     

    - 3 яхшы кадр, оперторның 1                                           

                                            сәгать эше  – 200 сум, 

       (калган фотолар бүләккә). 

 

 

        Фотографны транспорт белән закачы тәэмин итә. 

Фотолар jpg, png форматларында кабул ителә. 
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Видеоязмалар урнаштыру 

    Реклама өчен видеога төшерү:  

    - Опреаторның 1 сәгать эше –  

                                            200 сум,                                       

                                    - видеоны эшкәртү – 500сум. 

 

 

 

      Опрераторны транспорт белән закачы тәэмин итә. 

Видеоязмалар mp4 форматларында кабул ителә. 
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Язмалар урнаштыру: 

       Реклама хокукындагы текст:  
 

         - сезнең эшчәнлек турында 10 җөмләдән                    

                                            артмаган текст әзерләү – 200 сум. 

                                            (калганнары бүләккә). 

 

                                          - әзер язманы эшкәртү – 100сум. 

 
 

Текст 12 кегльле  шрифт белән җыелган,  .doc,  .docx, 

форматларында кабул ителә. 
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Белдерүләр: 
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САЙТТА  Материал   ГАЗЕТАДА 

 1 фото + текст 
  Шәхси затлардан 

белдерү 
текст 

 1 сүзе 45 сумнан 

 1 фото + текст 

  ШЭ һәм юридик 
затлардан белдерү һәм 

реклама 

1 фото + текст 

      +10 сум                            1 сүзе 50 сумнан                фото +200 сум 

 1 фото + текст  Транспорт сату турында  текст 

410 сумнан 

 1 фото + текст  Торак сату турында  текст 

510 
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                                             (әзер материалны урнаштыру) 

 

 
Текстны җыеп һәм рәсем табып бирү хезмәте – 

100 сум 
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Сайтта  белдерү  урнаштыру: 
 

1 фото  + текст  (50 сүз)  –  

               1 тәүлеге  10сум  

2 фото  + текст  (100 сүз)  –  

               1 тәүлеге  20сум  
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                                        Физик затлар өчен     Юридик затлар өчен 

                           чикләнмәгән        15 сум                            25 сум 

        күләмдә                      Фото – 200 сум 

                                     Рамка – 200 сум 

 
 
 

 

 

Әлеге хезмәтләр җыелмасы – газетага биргән котлау бәясе 

Хәбәрләшү өчен: BaltasiRed2005@yandex.ru, Тел.: 8 (84368) 2-62-46, 2-62-53 

Котлаулар 
Газетада котлау  тексты:  Сайтта  

+  текст  

1  с ү з е :  
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 Әзер материалны урнаштыру – 100 сум 
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Хәбәрләшү өчен: BaltasiRed2005@yandex.ru, Тел.: 8 (84368) 2-62-46, 2-62-53 

Махсус проектлар: 

1 .  Берәр  темага  кагылучы  хезмәтләр  җыелмасы  

2 .  Сайтның  махсус  бер  бүлеге ;  

3 .  Даими  с аклана ;  

4 .  Даими  тулыландырыла .  

 

Бәясе :  күрсәтелгән  хезмәтләр  җыелмасынан  

туплана  
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Бездә, даими кулланучылар 

өчен, бик кулай ташламалар 

каралган. Тулырак мәгълүмат 

алу өчен безгә шалтырат, яз: 

тел.: 8(84368) 2-62-53, 2-62-46, 

e-mail: BaltasiRed2005@yandex.ru 
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Игътибар 

Сайтта  урнаштыру  өчен  материалларны   

1атна  а лдан  т апшыруыгызны  үтенәбез .   

Материлларны  элект рон  формада ,  куелган  

т а ләпләргә  туры  китереп  т апшыруыгызны  

сорыйбыз  
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Баш  биткә 
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