
Хямд үнэ Дэвшилтэт технологиХамгийн хямд Хамгийн дэвшилтэт Хамгийн хурдан

НИЙТИЙН ТЭЭВРЭЭР
НИЙТЭД ТҮГЭЭЕ

Бусад медиа сувгаас 
хамгийн хямд үнээр хамгийн 
олон хүнийг хамрах боломж

Дэлгэцүүдийг бүрэн хянах 
хамгийн сүүлийн үеийн 

онлайн удирдлагын систем

Хамгийн бодит
Хүссэн үедээ хянаж болох 
мониторингийн тайлан ба 
хүртээмжийн дата анализ

Ганцхан хормын дотор 
хотын хаана ч рекламаа 

хүргэх шийдэл

+976 7707 0606
info@playmetrix.mn
www.playmetrix.mn

Хамрах хүрээ, хүртээмжээ нарийвчлан тооцоолсон нийслэлийн 
нийтийн тээврийн 10 үндсэн чиглэл

10 чиглэл

Дуу дүрсний өндөр нягтаршилтай, тоос шороо, ус чийг, доргилт 
болон хүчдэлийн хамгаалалттай 27”-ийн 50 дэлгэц

50 дэлгэц

1 дэлгэц дээр 1 өдөрт 150 удаагийн цацалт хийх боломжтой 
төдийгүй цацалт бүрийн цагийг нарийвчлан төлөвлөх тохиргоо

150+ давталт

Нийгмийн сүлжээнд
биднийг дагаарай

1 сарын хугацаанд давтагдсан тоогоор нийт 1 000 000 хүнийг 
хамрах боломж буюу өдөр бүр 30 000 хүнд хүргэх суваг

1 000 000 хамралт



Сурталчилгааны цацагдсан тоо, үргэлжилсэн хугацаа, гарсан цаг минут зэргийг үзүүлсэн сар бүрийн мониторингийн дата

467 300
Нэг өдрийн
зорчигчдын тоо

Өдөр бүр
суудаг

7 хоногт 1
удаа

Сард 1 ба
түүнээс бага

67% 24% 9%

Нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих давтамж

65%
Нийслэлийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр 
тогтмол зорчдог хүн ам

6
Түгжрэлгүй үеийн буудал 
хоорондын дундаж хугацаа

минут

1 сек  =  2 төг

хүндэт
донор

том
хүн

өндөр
настан

хүүхэд хөгжлийн
бэрхшээлтэй

иргэн

оюутан цагдаагийн
албан хаагч

47%

23%
12% 8% 7% 4% 0.1%

1 СЕКУНДИЙН ӨРТӨГ

100 ₮ Радио
Телевиз

Автобусны дэлгэц

4 000 ₮

2 ₮

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН
ЗОРЧИГЧДЫН СУДАЛГАА

Автобусны чиглэлтэй уялдуулсан хамгийн бодитой хамралт, хүртээмжийн судалгаа

1000 ХҮНД ХҮРЭХ ӨРТӨГ

3 600 ₮ Телевиз
Радио
Биллбоард
Сонин

Автобусны дэлгэц

5 900 ₮
11 200 ₮

1 000 ₮

56 200 ₮

1 800 ₮ Лифтний самбар
Лифтний дэлгэц1 900 ₮

Тухайн агшинд
бүх дэлгэцээр

зэрэг байршина,
шинэчлэгдэнэ

CLOUD SERVER

Шууд хүлээн авч үзнэ

ЗОРЧИГЧ

Тайлан онлайнаар үзэх
.xls хэлбэрээр татаж авах

контент
байршуулах,

шинэчлэх

ХЭРЭГЛЭГЧ

Цахим шуудан

НЭВТРЭХ

Нууц үг

цацалт
хийх

Компанийн бааз

Сурталчилгааны түүх
Шууд цацалт


