
UNREAD
MEDIA

Last updated: 12/05/2020



Hybrid media company that 
empowers the next generation 
through disruptive storytelling 
and experiences.
Unread Media бол оригинал, эерэг контентоор дамжуулан дараагийн үеийнхнийг 
сэтгэлгээний хувьсгалд уриалан дуудах зорилготой хосолмол медиа компани юм.
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Storytelling redefined.
Igniting actions.

Experiences reimagined. 
Sparking ideas.

Collaboration reinvented. 
Nurturing talents.



01.
TODAY
POSTED
PRESSKIT
CONTENT DISTRIBUTION

Storytelling redefined. 
Igniting actions.



www.unread.today



Yндсэн булангууд: Unread Originals:

Онцлох Аравт Даваа

Мэдүүштэй ПодкастПүрэв

Techworm ӨртөөлөгчидМягмар

#Random #ExperimentБаасан

Би хэрхэн ажилладаг вэ? ElementsЛхагва

Номын тухай

Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд

Бямба

7 хоногийн тойм

ФаакАп

Ням

UNREAD.TODAY



Yндсэн булангууд



ДАВАА: 
ОНЦЛОХ

Булангийн мэдээлэл: 
Шинэ буюу шинэлэг 
• Бизнес
• Бүтээгдэхүүн
• Төсөл зэргийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
уншигчдад хүргэх ярилцлага хэлбэрийн нийтлэл

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/2



МЯГМАР: 
TECHWORM

Булангийн мэдээлэл: 
Шинээр танилцуулагдаж буй
• Апп/Вебийн тойм,
• Unboxing/Бүтээгдэхүүний сэтгэгдэл,
• Технологийн мэдээ мэдээлэл 
зэргийг хүргэх булан

Нийтлэл түгээх сошиал сувгууд:
Технологийн хорхойтнууд/Techworms групп, 
Facebook, Twitter, Instagram

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/1



БИЧЛЭГ:
UNBOXING/REVIEW

Контентийн тухай: 
Бид шинэ, сонирхолтой ямар ч төрлийн 
бүтээгдэхүүнийг анхлан хэрэглэж сэтгэгдлээ 
хуваалцах болно. Тухайн бүтээгдэхүүний онцлог, 
давуу талыг бүрэн тодорхойлж чадахуйц, туршлагатай 
хүмүүсийг зочин хөтлөгчөөр сонгон, үзэгчдэд ойр, 
энгийн байдлаар тайлбарлах юм.

Нийтлэл түгээх сошиал сувгууд:  
Facebook, Instagram, Youtube, Twitter

Жишээ бичлэг үзэх:  
www.tinyurl.com/uzrcbee



ЛХАГВА: 
БИ ХЭРХЭН 
АЖИЛЛАДАГ ВЭ?

Булангийн мэдээлэл: 
Салбартаа амжилттай яваа, манлайлж буй хүмүүстэй ажлын 
байранд нь ярилцлага хийж, ажлын арга барил, дадал хэвшлийг 
нь уншигчдад хүргэх булан

Булантай танилцах:    
www.unread.today/howiwork



ПYРЭВ: 
МЭДYYШТЭЙ

Булангийн мэдээлэл: 
Амьдралын хэв маяг, бүтээмж, хувь хүний хөгжилтэй холбоотой 
төрөл бүрийн мэдлэг болохуйц зөвлөмж, мэдээллүүд

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/4



БААСАН: 
#RANDOM

Булангийн мэдээлэл: 
Тодорхой сэдэвт баригдаагүй, манай редакцийн зүгээс онцолж 
буй чөлөөт нитлэлийн булан

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/5



БЯМБА: 
НОМЫН ТУХАЙ

Булангийн мэдээлэл: 
Номын тухай дараах 3 төрлийн форматаар тогтмол нийтлэл 
бичигдэнэ. 
• Номын тойм
• Бидний санал болгох ном
• Номын тухай зочинтой ярилцлага

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/6



НЯМ: 
7 ХОНОГИЙН ТОЙМ

Булангийн мэдээлэл: 
Дэлхий дахинд болж буй хамгийн халуун сэдвүүдийг тоймлон  
дараах форматын дагуу хүргэнэ.
• 1 гол сэдэв
• 2 чухал тоо
• 3 онцлох зүйл
• 4 мэдүүштэй баримт
• 5 сонин хачин 
• 10 унших мэдээ 

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/7



Unread Originals



шинэ контент:
АРАВТ

Булангийн тухай: 
Бүтээлч, манлайлагч залуучуудын байнга хэрэглэдэг, 
биедээ авч явдаг 10 зүйлийг гоёмсог, үзэмжтэй 
хэлбэрээр харуулна.

Давтамж:  
Хоёр долоо хоногт нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.unread.today/aravt



шинэ контент:
ӨРТӨӨЛӨГЧИД

Булангийн тухай: 
“Өртөөлөгчид” бол тухайн салбарынхаа тоглоомын 
дүрмийг өөрчлөх гэж зорьж яваа, том өөрчлөлтийг 
буухиалах залуу мэргэжилтнүүд, шинэ үеийн 
манлайлагчдыг хөрөг хэлбэрээр танилцуулах 
зорилготой цуврал юм. 

Давтамж:  
Сард нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.unread.today/category/disruptors



шинэ контент:
ELEMENTS

Булангийн тухай: 
Нийгэмд өндөр байр сууринд хүрсэн, нийтэд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн нөлөө бүхий эрхмүүдийг үзэл бодол, 
дурсамж түүхийг урьд өмнө нь байгаагүй маш 
сонирхолтой хэлбэрээр хүргэх шинэ ярилцлага

Давтамж:  
Сард нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.unread.today/category/elements



шинэ контент:
#EXPERIMENT
Булангийн тухай:  
Өмнө нь хийж байгаагүй шинэ формат, агуулга бүхий 
контентуудыг туршиж үзэх, танилцуулах 

Жишээ контентууд:  
• Ширхэглэн будрах: Шинэ жилийг  

залуу уран бүтээлчдийн нүдээр 

• Шинэ жилийн тухай таны мэдэх ёстой бүх зүйлсийг 
А-Я үсгэнд 

• GenZ, Millennials, Boomers:  
Үе хоорондын ялгааг ойлгох нь

Булантай танилцах:  
www.unread.today/category/12

https://unread.today/c/newyear-youngartists


шинэ контент:
ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН 
ЗОРИЛГУУД
Булангийн тухай: 
НҮБ-ийн Тогтвортой Хөгжлийн  Зорилгуудад чиглэсэн 
мэдээ мэдээллийг хүргэх контентууд
• 2030 Цахим товхимол 
• Нийтлэлүүд

Нийтлэл түгээх сувгууд:    
2030 Newsletter, unread.today, Facebook 

Булантай танилцах:    
www.unread.today/category/10



шинэ контент:
ФААКАП

Контентийн тухай: 
Зочид өөрсдийн амжилт олоогүй санаа/төсөл, 
бүтэлгүйтсэн түүхээ хуваалцаж, ямар сургамж авснаа 
өгүүлэх юм. Амжилтын түүхийг хүүрнэх нь зөв ч алдаа 
дутагдал, бүтэлгүйтлийн түүхийг бас өгүүлж байх 
учиртай. 

Давтамж:  
Сард нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.unread.today/category/fuckup



шинэ подкаст:
THE CONVERSATION 
with Jezel

Подкастын тухай: 
Салбар салбарын бүтээлч, шинийг эрэлхийлэгч 
залуучуудтай чөлөөтэй хөөрөлдөх ярилцлага

Давтамж:  
Хоёр долоо хоногт нэг удаа

Сонсох:  
www.tinyurl.com/theconversationwithjezel



шинэ подкаст:
ЭРЧYYД ХААЧИВ?

Подкастын тухай: 
Нийгэмд тулгамдаад байгаа боловч тэр бүр хүмүүс 
анхаарахгүй байгаа асуудлын талаар залуучууд 
сонирхолтой мэдээ, тоо баримт, санаануудыг өгүүлэх 
болно.

Давтамж:  
Сард нэг удаа

Сонсох:  
www.tinyurl.com/erchuudhaachiv



www.posted.mn



Yндсэн булангууд:

Шинийг эрэлхийлж, танин мэдэх талбар. Эерэг нолооллийг тvгээх орон зай.

Сайн уу?

Sportworm

SDG2030

Энтертайнмент

How I Parent

Патиар

Ил захидал

POSTED.MN

Зорилтот уншигчид:

Залуу мэргэжилтнүүд
Төрөлжсөн сэдэв сонирхогчид
Шинэ содонд дурлагчид

• Сэдэвт суурилсан
• Бүтээлч хэлбэр
• Шинэ форматууд
• Чанартай бичээчид

Ялгарал:

20х20



шинэ контент:
САЙН УУ?

Контентийн тухай: 
“Сайн уу?” булан бол сонин сайхан ихтэй, амжилт 
бүтээл арвин яваа буюу аль нэгэн чухал санааг 
таниулан түгээхийг эрмэлзэж яваа зочидтой энгүүн 
чөлөөт хэлбэрээр хийсэн ярилцлагууд болон гадаад 
сурвалжууд дээрх онцгой ярилцлагуудыг орчуулан 
хүргэх булан юм.

Давтамж:  
Долоо хоногт нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.posted.mn/category/sainuu



шинэ контент:
HOW I PARENT

Контентийн тухай: 
Хүүхэд өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг хэзээд чухлаас чухал 
хэрнээ “дутуу үнэлэгддэг” ажил байдаг. Үүнд бид 
зохих ёсны анхаарлыг өгч, хүүхэдтэй буюу хүүхэдтэй 
болохоор төлөвлөж буй хүмүүст санаа, урам зориг 
өгөх контентийг бий болго нь энэхүү “How I Parent” 
ярилцлага билээ. 

Давтамж:  
Хоёр долоо хоногт нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.posted.mn/category/how-i-parent



шинэ контент:
ПАТИАР

Контентийн тухай: 
“Патиар” бол гэрэл сүүдрээр урлагчдыг танилцуулах, 
алдаршуулах талбар. Тэднээр хайртай бүтээлүүдийг 
нь, эсвэл ямар нэг түүхийг сонгуулж, тайлбартайгаар 
нь та бүхэнд хүргэх юм.

Давтамж:  
Хоёр долоо хоногт нэг удаа

Булантай танилцах:  
www.posted.mn/category/patiar



www.presskit.mn

COMING SOON!



Solutions



Signature

CONTENT DISTRIBUTION



A content publishing technology that 
powers over 70 websites. Dynamic, mod-
ular, and easy-to-use to write, edit, and 
manage stories while preserving news-
rooms’ work online.



ADVERTISING & 
CONTENT
MARKETING

EVENT
MANAGEMENT &
CONSULTING



02.
UNPLUG
PECHAKUCHA NIGHTS
LAUNCHPAD
DEVSUMMIT
FUCKUP NIGHTS

Experiences reimagined. 
Sparking ideas.





Эвентийн тухай: Зорилтот бvлэг:

• Шинийг сурч мэдэх хүсэлтэй  
18-35 насны залуус  

• Маркетинг, хэвлэл мэдээлэл, харилцаа 
холбоо чиглэлээр ажиллагсад 

• Сошиал медиаг идэвхтэй  
хэрэглэгчид 

• Стартап болон жижиг дунд  
бизнес эрхлэгчид 

15 – 20 
илтгэгч 

40+ 
хамтрагч байгууллага

800 – 1000 
оролцогч

Давтамж:
Жил бүрийн 11-р сард

Unplug бол монголын шинэ үеийн 
манлайлагчдыг нэг дор нэгтгэж, утга 
учиртай хэлэлцүүлэг өрнүүлэх замаар залуу 
мэргэжилтнүүдэд мэдлэг мэдээлэл, урам зориг 
өгөх зорилго бүхий нэг өдрийн цугларалт - арга 
хэмжээ юм. 

Unplug бол шинэ санаа гаргагчид, салбартаа 
түүчээлэгчид, тоглоомын дүрмийг 
өөчрлөгчдийн баяр, тэднийг алдаршуулах 
сурталчлах талбар билээ. 





Эвентийн тухай: Зорилтот бvлэг:

• 18-35 насны бүтээлч залуус 

• Бүтээлч салбарт ажиллагсад 

• Сошиал медиаг идэвхтэй хэрэглэгчид 

• Танилын хүрээгээ тэлэх,  
чөлөөт уур амьгал бүхий арга хэмжээ 
эрэлхийлэгсэд

6 – 12 
илтгэгч

100-300 
оролцогч

Давтамж:
Улиралд 1 удаа

Токио хотоос эхлэн дэлхийн 1000 гаруй хотноо 
зохион байгуулагдаж буй PechaKucha Night 
нь олон харах өнцгийг илтгэлийн өвөрмөц 
форматаар нэгтгэн хүргэдэг арга хэмжээ 
юм. Илтгэгчид 20 зураг сонгож, тус бүрийг 
нь 20 секундэд багтан тайлбарладаг бөгөөд 
ирсэн зочидтой танилцах, нэтворкинг хийх 
хангалттай хугацаа, чөлөөт уур амьсгалыг 
бүрдүүлсэн байдаг. 





Эвентийн тухай: Зорилтот бvлэг:

• Сошиал медиа нөлөөлөгчид 
 

• Хэвлэл мэдээллийн салбарт  
ажиллагсад 

• Хөрөнгө оруулагчид 

• Beta Testers / Анхны хэрэглэгчид 

• Шинэ, содон зүйлстэй танилцах сонирхолтой 
залуус

5 – 8 
компани

400-800 
оролцогч

Давтамж:
Хагас жилд 1 удаа

Launchpad бол зах зээлд нэмэгдэж буй шинэ, 
содон, онцлууштай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
зорилтот хэрэглэгчдэд төдийгүй мэдээллийн 
хэрэгслүүд, сошиал нөлөөлөгчдөд мэдүүлэх, 
таниулах талбар юм. 
Энд ямар асуудлыг яаж шийдэж буйгаа 
тайлбарлах, санаагаа бүрэн ойлгуулах учиртай. 
Сэтгэл хөдөлгөм нээлт, танилцуулгууд 
болох индэр, шинэ бүтээгдэхүүн, шинэчлэлт 
сайжруулалтуудыг хэрэглэгчдэд хүргэх гүүр 
болно.





Эвентийн тухай: Зорилтот бvлэг:

• Технологийн салбарын  
мэргэжилтнүүд 
 

• Салбарын чиглэлээр суралцаж буй оюутан 
залуус 

• Хүний нөөцийн  
мэргэжилтнүүд

15+ 
илтгэгч 

20+ 
хамтрагч байгууллага

500-800 
оролцогч

Давтамж:
Жил бүрийн 5-р сард

Дэлхийн дахинаа асар хурдацтай хөгжиж, бүх 
л салбарыг хувьсган өөрчилж буй мэдээллийн 
технологийн салбарт Монголд урьд нь томоохон 
цар хүрээтэй, дэлхийн жишигт нийцсэн эвент болж 
байгаагүй бөгөөд  
DevSummit энэ орон зайг нөхөж байгаагаараа 
онцлогтой. Арга хэмжээг зохион байгуулагчид 
нь өөрсдөө тек салбарын мэргэжилтнүүд бөгөөд 
DevSummit чуулганаар дамжуулан мэдээллийн 
технологийн салбарын коммюнитиг үүсгэн 
идэвхжүүлэх, цаашлаад салбарын хөгжлийг 
түргэтгэх зорилготой юм. 





Эвентийн тухай: Зорилтот бvлэг:

• Старт ап болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчид 

• 25 – 40 насны залуус

3-4 
илтгэгч

80 – 100 
оролцогч

Давтамж:
Сар бүр 

Fuckup Nights™ нь энтрепренерүүдийн өөрийн карьер, 
бизнес, аливаа нэг төслийн уналт, бүтэлгүйтэл, 
түүнээс авсан сургамжийн тухай чин сэтгэлээсээ, 
үнэн бодитоор цуврал арга хэмжээ юм. 2012 онд анх 
Мексикт зохион байгуулж эхэлсэн ба өдгөө дэлхийн 
80 орны 250 гаруй хотод сар бүр зохион байгуулж 
байна. FuckUp Nights үйл ажиллагаанд оролцогчид 
шар айраг ууж хөөрөлдөх зуураа бизнесийн 
бүтэлгүйтэл, түүнээс авсан сургамжийн тухай 3-4 
түүхийг бусадтай хуваалцаж байна.



Water and Mining

Inspired

Data 
Hackathon

Гадаадад суралцахыг хүссэн 
хүн бүрийн зорих цэг

Mommy Meetup

Peacebook Forum

Жаргалтай гэр бүлийн 
төлөө

Peacebook Forum 
2019

RISE

Social Media Week

Шинэ оюутны хөгжлийн 
хөтөлбөр

Медиа, маркетинг, технологийн 
огтлолцол

Ignite Talks

#HeForShe

Хүн бүр илтгэж чадна

#HeForShe Хөдөлгөөний 
Монгол Улс дахь нээлт

Бидний зохион байгуулсан бусад арга хэмжээ



03.
SOCIAL RESPONSIBILITY
GROWTH PROGRAM
HUB INNOVATION CENTER

Collaboration reinvented. 
Nurturing talents.



АНРИД НИЙГЭМЛЭГ ТББ

“Анрид Нийгэмлэг ТББ” нь 2020 онд дараах чиглэлүүдээр үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор байгуулагдсан болно.

Нийгэмд ээлтэй төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг 
хэрэгжүүлэх

Олон улсын 
байгууллагууд, элчин 
сайдын яамдтай 
хамтран ажиллах

Залуу мэргэжилтнүүдийн 
төрөл бүрийн нэгдэл, 
нийгэмлэгийг (com-
munity) хөгжүүлэх, 
идэвхжүүлэх

Анрид Медиагийн 
нийгмийн хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэх
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Хамтын ажиллагаа
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