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Media Amfora është e profilizuar në
raportimin mbi arkeologjinë dhe
trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Ajo
është pjesë e tregut mediatik që prej vitit
2017. 

Publikimi online i Medias Amfora
(www.amfora.al), ka në fokus raportimin
me qasje hulumtuese dhe promovuese
për arkeologjinë dhe monumentet e
kulturës në Shqipëri, me një fokus të
veçantë në rajonin e Durrësit. 
Vlerat tona janë informimi mbi historinë,
arkeologjinë dhe trashëgiminë tonë
kulturore.

Fokusi ynë është raportimi me
informacione të verifikuara dhe që
përbëjnë risi, duke mos pasur objektiv
sasinë, por cilësinë e raportimit. Avantazhi
ynë janë lexuesit e interesuar për fushën
e turizmit, të trashëgimisë kulturore,
historisë dhe udhëtimeve. 

Temat tona lidhen gjithashtu me
fenomene të tjera shoqërore, që kanë
karakter social, ekonomik, administrativ
dhe jo vetëm, të cilat gjithashtu tërheqin
vëmendjen e një audience më të gjerë.

Mesazhet e reja që Amfora.al po përcjell
për audiencën përmes:

1. Video-serisë “Kultura në 1 minutë”, ne
po sjellim informacione me qëllim njohjen
dhe promovimin në 60 sekonda të
historisë sonë, vlerave arkeologjike dhe
të trashëgimisë kulturore. Ato janë të
suksesshme në tërheqjen e një audience
të gjerë dhe shtimit të numrit të
vizitorëve në faqe.

2. Podcast-et “Zëri i Kulturës”, që sjellin
diskutime të thelluara për çështje social-
kulturore dhe ngjallin reagimin e
reflektimin e audiencës, duke promovuar
edhe vlerat e trashëgimisë kulturore, si
një risi e emisioneve audio në internet
dhe tërheqjen e një audience të gjerë.

3. Video-seria “Kultura në 1 minutë” vjen
gjithashtu edhe me përkthim në gjuhën
angleze, duke informuar edhe shtetasit e
huaj dhe turistët potencial për të vizituar
vendin tonë.

RISIA JONË!



LISTA E ÇMIMEVE PËR REKLAMAT

POZICIONI VIP Madhësia

e

reklamës:

1083x114

Vendi ku

shfaqet:

100% e

faqes

ÇMIMI:

20.000

LEK/

MUAJ

POZICIONI GOLD Madhësia

e

reklamës:

300x350

Vendi ku

shfaqet:

100% e

faqes

ÇMIMI:

11.000

LEK/

MUAJ

ÇMIMET E REKLAMIMIT NË FAQEN TONË

Website: www.amfora.al
Email: marketing@amfora.al

Mobile: +355 (0) 67 48 75 057

NA KONTAKTONI

POZICIONI PLATIN Madhësia

e reklamës:

1000x90

Vendi ku

shfaqet:

100% e

faqes

ÇMIMI:

15.000

LEK/

MUAJ

POZICIONI SILVER Madhësia

e

reklamës:

300x200

Vendi ku

shfaqet:

100% e

faqes

ÇMIMI:

 8000

LEK/

MUAJ

  

Këto janë çmimet e reklamave sipas ofertave sezonale 
dhe të gjitha janë me zbritje, duke synuar edhe 
mbështetjen e bizneseve që janë përballur vitet e 
fundit me pasojat e  krizave natyrore dhe shëndetësore. 
Ju mund të përfitoni edhe nga OFERTA PROMOCIONALE
që vlen për çdo pozicion.

Ne do të krijojmë falas për ju dizajnin e 
reklamës suaj, në formatin standard (poster)
ose GIF (imazh në lëvizje) përmes studios sonë 
kreative, Amfora Production.



 
Ilustrim i pozicionimit të reklamave në faqe



Faleminderit për kohën tuaj!


