ПРАЙС НА РЕКЛАМНІ ПОСЛУГИ

1. Розміщення PR-публікацій
Послуга

Вартість

Публікація новини

Публікація статті

Умови

3 500 грн

У новинну стрічку. Обсяг – до 2 500
знаків, 2 відкритих зовнішніх
посилання, до 3-х фото

5 000 грн

У новинну стрічку. Обсяг – до 8 тис.
знаків, 3 відкритих зовнішніх
посилання, до 6 фото
За домовленістю – виведення на
головну

Публікація в соціальних мережах:
•
•
•
•

Facebook
Twitter
Instagram
Telegram

•
•
•
•

1 400 грн
500 грн
500 грн
800 грн

Публікація новини/статті у соціальні
мережі видання.
За домовленістю – проведення
розіграшів, таргетування на цільову
аудиторію

2. Нативна реклама (створення матеріалу журналістами видання під потреби
замовника та розміщення. Вартість нативних спецпроєктів обговорюється
індивідувально):
Послуга

Вартість

Текст
(інтерв'ю / репортаж / огляд
продукту / розбір / how-to)

Від 5 000 грн

Включення в добірку (рекламний
огляд)

Від 3 000 грн

Умови
Показ в топі, основній стрічці
За домовленістю – фоторепортаж
Огляди закладів, подій, маршрути та
інші формати

Спонсорування статті або
спецпроекту

Від 4 000 грн

«Матеріал створений за підтримки...»

Відео

Від 7 000 грн

Відеоінтерв’ю, відео-репортаж, дронзйомка, caption video у соціальні
мережі – формат обговорюється під
потреби замовника

Тест, вікторина, ігри

Від 5 000 грн

Створення інтерактивних форматів
взаємодії з брендом та його
меседжами

Спецпроект
(пакети послуг, співпраця від 1
місяця)

Від 10 000 грн

Від 3 нативних матеріалів, брендинг,
публікації в соціальних мережах
видання

3. Брендинг
Місце розміщення
Брендинг

Тривалість

Весь сайт

2 тижні

Рубрика

місяць

Публікація
(стаття/новина/блог)

назавжди

Ціна

10 000 грн

* Тільки на десктопі

4. Банерна реклама
Формат
Розтяжка вгорі наскрізна на
всьому сайті
На головній під блоком
«Актуально»
+ Стік на сторінці новин
Розтяжка під блоком «Блоги»

Техвимоги
728х90

Умови
4 000 / тиждень

300х250

2 000 / тиждень

728х90 / 940х90

2 000 / тиждень

*Всі матеріали на правах реклами публікуються з позначкою
Партнерський матеріал / Новини компанії / Промо / PR / Спецпроект / Позиція / Анонс

Контакти: team@rubryka.com, +380507051323

