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ანოტაცია: სტატიაში განხილულია ინტერნეტ 

რეკლამის ძირითადი ტიპები და მათი 

თავისებურებები. ნაშრომში მოცემულია 

სოციალურ ქსელებში ინტერნეტ რეკლამის 

განვითარების ტენდენციები. 

 

საკვანძო სიტყვები: ინტერნეტი, სოციალური 

ქსელები, ინტერნეტ რეკლამა, 

 

შესავალი 

 
     სოციალური ქსელი წარმოადგენს კონკრეტული 

ადამიანის ნაცნობების  გარკვეულ  ვირტუალურ  

წრეს, სადაც თვითონ ადამიანი - არის სოციალური 

ქსელის ცენტრი, მისი ნაცნობები კი - ამ ქსელის  

განშტოებები, ხოლო ურთიერთობები ამ  

ადამიანებთან - კავშირები.[1] 1995 წელს შეიქმნა 

Classmates.com - პირველი  სოციალური ქსელი.  

კონცეფცია  აღმოჩნდა ძალიან  მოთხოვნადი და 

სწორედ ამ წლიდან იწყება  ინტერნეტში 

სოციალური ქსელების ფეთქებადი განვითარება.  

2004 წელს გამოჩნდა Facebook,  რომელიც 

რამოდენიმე  წელში ხდება მსოფლიოში ყველაზე 

პოპულარული  სოციალური ქსელი. 2003–2004 

წლებში გაეშვა  აგრეთვე პოპულარული  

სოციალური ქსელები LinkedIn და MySpace. 

Linkedln–ის შექმნის მიზანი იყო საქმიანი 

კონტაქტების შექმნა და  პროფესიული ნიშნით 

ადამიანების  გაერთიანება.  MySpace  და  Facebook  

გათვლილი იყო ადამიანური 

ურთიერთობებისათვის. დღესდღეობით 

მსოფლიოში არსებობს  რამოდენიმე  ასეული  

სოციალური  ქსელი. 

     სოციალურ ქსელებს გააჩნიათ  ინტერნეტ  

მომხმარებელზე  უზარმაზარი  რაოდენობის  

ინფორმაცია. ეს მათ საშუალებას აძლევს  

მაქსიმალურად  მიზანმიმართულად 

განახორციელონ რეკლამის ჩვენება. სოციალურ 

ქსელებში უკვე აქტიურად ინერგება   ქცევითი 

ტექნოლოგიები,  რომელებიც მომხმარებელს   

თავაზობს რეკლამას არა მარტო მისი პროფილის   

გათვალისწინებით   არამედ  მისი  ქცევის  

საფუძველზეც. 

 

1. ინტერნეტ რეკლამის განვითარების 

ტენდენციები 

 
            ინტერნეტი ტელევიზიის შემდეგ 

ინფორმაციის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი 

წყაროა. საქართველოში მოსახლეობის 

დაახლოებით 42 პროცენტი აცხადებს, რომ 

ინტერნეტით ყოველდღე სარგებლობს, ხოლო ცხრა 

პროცენტი ინტერნეტს კვირაში ერთხელ მაინც 

იყენებს. გენდერული თვალსაზრისით რაიმე 

სერიოზული განსხვავება ინტერნეტის 

გამოყენებასთან დაკავშირებით არ არსებობს, 

მაგრამ არსებობს მკვეთრი განსხვავებები 

ასაკობრივი ჯგუფებისა და საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით.  კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრის (CRRC) მიერ ჩატარებული 

საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები 

აჩვენებს, რომ თბილისელების თითქმის ორი 

მესამედი, სხვა ქალაქებში მცხოვრებთა 

დაახლოებით ნახევარი, ხოლო სოფლის 

მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედი იყენებს 

ინტერნეტს ყოველდღე.[2] 
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ნახ.1 რეკლამაზე დახარჯული თანხების განაწილება სამხრეთ კავკასიაში 

 

საქართველოში დღეისათვის  სატელევიზიო 

რეკლამა წამყვან ადგილს იკავებს. ტელევიზიის 

წამყვანი როლი ასახულია სარეკლამო ხარჯების 

განაწილებაშიც. მთლიანი სარეკლამო 

დანახარჯების დაახლოებით 73% ტელევიზიაზე 

მოდის.  

ეს ტენდენცია მხოლოდ საქართველოსთვის 

არ არის დამახასიათებელი. სარეკლამო ხარჯები 

გარკვეულწილად მსგავსად ნაწილდება როგორც 

სომხეთში, ისე აზერბაიჯანში-ნახაზი.1.  

    ნახაზი.2-ზე მსოფლიოში სხვადასხვა 

სახის რეკლამაზე დახარჯული თანხები  

წარმოდგენილია სააგენტოს publicisgroupe.com   

მიერ 2016  წელს.[5]  

 
 

ნახ.2  რეკლამაზე დახარჯული თანხები მსოფლიოში 

 

  კომპანია BIA/Kelsey-ის 2016 წლის პროგნოზით, 

2018 წლისთვის ინტერნეტ რეკლამა ტრადიციულ 

რეკლამას გადაუსწრებს.   2017 წლისთვის აშშ-ის 

სარეკლამო ბაზარზე ინტერნეტ რეკლამის 

შემოსავლები ტრადიციული რეკლამის 

შემოსავლებს გადაუსწრებს. 

http://www.publicisgroupe.com/


ინტერნერტ რეკლამის შემოსავლები, 

მობილური რეკლამის ჩათვლით, 2017 წლისთვის 

13,5%-ით-50,2 მილიარდ დოლარამდე 

გაიზრდება[6] 

       ინტერნეტ რეკლამის განვითარებას დიდ ბიძგს 

მისცემს საქარველოში ელექტრონული კომერციის 

განვითარება და კომპიუტერიზაციის ტემპის 

დაჩქარება.   

      ინტერნეტ რეკლამის სწრაფი ზრდა 

განპირობებულია სარეკლამო კომპანიების დიზაინ 

-სტუდიების ჰოსტინგის მიმწოდებელი 

კომპანიების აქტივიზაციით. მათი საქმიანობა 

მუდმივად ფართოვდება და განიცდის 

ტრანსფორმაციას, რაც იწვევს ახალი 

თავისებურებების გამოჩენას ინტერნეტ 

რეკლამაში. 

     თანამედროვე  ინტერნეტ რეკლამას გააჩნია 

შემდეგი თავისებურებები: 

1. ინტერაქტიური რეკლამის დიაპაზონის 

გაფართოება, რომელიც სწრაფად ანაცვლებს სხვა 

სახის რეკლამას. მაგალითად ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში უკვე 2010 წელს 

ინტერნეტრეკლამის შემოსავლებმა გადააჭარბეს 

ბეჭდვითი მასმედიის შემოსავლებს 

2.  სარეკლამო მასალების მაღალი განმეორადობა 

და გაჯერებულობა.ინტერნეტ რეკლამის  აქტიური 

მომხმარებელს ერთი საათის განმავლობაში 

მიეწოდება რამოდენიმეჯერ მეტი რეკლამის 

მოცულობა, ვიდრე მასმედიის მომხმარებელს ან 

ტელემაყურებელს. 

3. ინტერნეტ რეკლამის ინდივიდუალობა ანუ 

კონკრეტულ მომხმარებელს ყოველი კონტაქტის 

დროს მიეწოდება თავისი კონტენტი  

 

2. სოციალურ ქსელებში ინტერნეტ რეკლამის 

თავისებურებები 
   

 

      სოციალური ქსელები უკვე წარმოადგენენ 

ინტერნეტ სივრცის  ერთ-ერთ მთავარ შემადგენელ 

ნაწილს ამიტომ მნიშვნელოვანია სოციალურ 

ქსელებში რეკლამის განვითარების ძირითადი 

ტენდენციების და თავისებურებების გამოვლენა. 

    საქართველოში Alexa Internet-ის მონაცემებით 

ზოგადად ინტერნეტ საიტების რეიტინგში პირველ 

ადგილზე არის Facebook. ბოლო წლებში 

სოციალური ქსელები გახდა სარეკლამო სივრცის 

განუყოფელი ნაწილი. მარკეტოლოგების აზრით, 

სხვადასხვა ვებ გვერდზე განთავსებული 

რეკლამები  პროდუქტის შეთავაზების  საუკეთესო 

საშუალებაა. სოციალურ ქსელებში რეკლამის 

ბაზრის მოცულობა ყოველწლიურად 

საგრძნობლად იზრდება. eMarketer–ის 

ექსპერტების პროგნოზით 2016 წლისთვის 

სოციალურ ქსელებში განთავსებული რეკლამის 

ბაზრზე ბრუნვა გაიზრდება 3,8 მილიარდ 

დოლარამდე.  

    საქართველოში ონლაინ სარეკლამო ხარჯების 

მნიშვნელოვანი წილი Facebook-ზე მოდის.     

Facebook რეკლამა ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური 

და იაფი საშუალებაა ციფრულ მარკეტინგში. 

Facebook-ი საქართველოში ყველაზე 

პოპულარული სოციალური ქსელია, რომელშიც 

მილიონზე მეტი ქართველია გაწევრიანებული.  

აქედან გამომდინარე, Facebook-ი ქართული 

ბიზნეს საქმიანობის მნიშვნელოვანი შემადგენელი 

ელემენტია. რეკლამის Facebook-ზე განთავსება 

ყველა ადამიანს შეუძლია, თუმცა წარმატებული 

სარეკლამო კამპანია საჭიროებს არა მხოლოდ მისი 

განხორციელების შესაძლებლობას, არამედ სწორი 

დიზაინის, კონტენტისა და მიზნობრიობის 

განსაზღვრას, ანუ სარეკლამო კამპანიის 

პროფესიონალურად განხორციელებას.  

      რეკლამა Facebook-ზე არის ყველაზე ეფექტური 

და ყველაზე იაფი საშუალება, რაც საშუალებას  

იძლევა  ყველაზე სწრაფად მიეწოდოს ინფორმაცია  

მომხმარებლებს, და შეთავაზებული იქნას 

გარკვეული სიახლეები. 

   აღსანიშნავია, რომ   სოციალურ ქსელებში 

ინტერნეტ რეკლამა მცირე დანახარჯიანია. 

ინტერნეტ რეკლამის მასშტაბიანი სამთვიანი პიარ 

კომპანია დაბალია ტელევიზიაში ერთწუთიან 

სარეკლამო ვიდეოზე. 

ცხრილი 1. სოციალურ ქსელებში ინტერნეტ რეკლამის განვითარების ეტაპები 

 

2003-2009 

-Facebook, MySpace, Linkedln შემუშავება 

-სოციალური ქსელების პოპულარობის ზრდა 

-ინტერნეტში წვდომა ხდება ძირითადად პერსონალური კომპიუტერებიდან 

 

 

2010-2014 

-Instagram ,  Twitter, გამოჩენა 

- 'მომწონს" და "გაუზიარე მეგობრებს" ღილაკების გამოჩენა 

-ინტერნეტში წვდომა ხშირად ხდება მობილური მოწყობილობებიდან 

-ტარგეტინგული რეკლამის განვითარება 

- მომხმარებლისთის საინტერესო ყველა სერვისის გაერთიანების მცდელობა  

ერთ სოციალურ ქსელში 



 

 

2014-2018 

-სარეკლამო ინსტრუმენტების "იყიდე" "დაუკვეთე" ღილკების გამოჩენა 

-ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების ინტეგრაცია სოციალურ 

ქსელებში და მათი გამოყენება  ტარგეტინგულ  რეკლამაში 

-მომხმარებლის სოციალურ ქსელში 24/7 რეჟიმში ყოფნის მცდელობა.  

- მცდელობა რომ სოციალური ქსელები გახდნენ ინტერნეტის ძირითადი 

სერვისი 

 
     ბოლო წლებში გამოიკვეთა რეკლამის 

თავისებურებები სოციალურ ქსელებში. 

გამოჩნდნენ ახალი  ინსტრუმენტები, რომლებიც 

ხელს უწყობენ სოციალური ქსელებში საქონელის, 

მომსახურების და ინტერნეტ  პროექტების 

რეკლამის ეფექტურობას. კერძოდ: 1. ტარგეტინგი 

-საქონლის და მომსახურების წაწევა პოტენციური 

მომხმარებლების სამიზნე ჯგუფებში 2. 

ვირუსული რეკლამა - ვირუსის ტიპის სარეკლამო 

შეტყობინებების დაგზავნა 3. "ფარული" რეკლამის 

შემცველი კონტენეტები - კონტენტ პროექტების 

გამარტივებული დამატება ვებ-საიტიდან 

სოციალურ ქსელში 

   ცხრილში 1.  მოცემულია სოციალურ ქსელებში 

ინტერნეტ რეკლამის განვითარების ეტაპები. 

მომავალი განვითარების ტენდენციებიდან 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია:  მომხმარებლის 

სოციალურ ქსელში 24/7 რეჟიმში ყოფნის 

მცდელობა და  რომ სოციალური ქსელები გახდნენ 

ინტერნეტის ძირითადი სერვისი. 

 

დასკვნა 

 

        ინტერნეტ რეკლამა სოციალური ქსელებში 

უახლოეს  პერიოდში კიდევ   უფრო სწრაფი 

ტემპებით განვითარდება. ყოველივე ეს 

განპირობებულია სოციალური ქსელების 

მომხმარებლების  რაოდენობის უპრეცენდენტო 

ზრდით, ახალი სერვისების გამოჩენით და 

ფუნქციონალური შესაძლებლობების  გართულ -

ებით.  

         საქონელის, მომსახურეობის და ინტერნეტ 

პროექტების განვითარების  ანალიზმა ცხადყო 

სოციალურ ქსელებში ინტერნეტ რეკლამის 

დინამიური ზრდის პროცესი.  ეს პირველ რიგში 

განპირობებულია მთელ მსოფლიოში ინტერნეტ 

რეკლამის პოზიციის გამყარებით სარეკლამო 

ბაზარზე. 

 
 

გამოყენებული ლიტერატურა და ვებ-

რესურსები 
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