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Онлайн-журнал про Чортків та Чортківщину, 
про людей події і взагалі про все цікаве, 

що відбувається в нашому регіоні



Наша аудиторія

Унікальних читачів  
за місяць

17 000 29 000 1:00 хвилина

Підписників – 934

Охоплення користувачів 
за місяць – 33 300

* За даними Google Analytics на грудень 2018 

Переглядів сторінок В середньому  
знаходяться на сайті



Хто нас читає

Вік

Географія

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Стать

* За даними Google Analytics на січень 2019

4,35%

34,42%
31,1%

18,08%

10,13%
1,92%

67,73%

32,27%

Україна — 78,65% 
США — 5,44% 
Італія — 4,17% 
Польща — 3,55% 
Великобританія — 2,52% 
Іспанія — 1,48%

Міста, з яких читають 
найбільше 
«Чортків, Тернопіль, 
Івано-Франківськ 
Чернівці, сусідні райцентри» 

Чортків



Як нас читають

Смартфони – 84,72%
ПК – 11,83%
Планшети – 3,45%

* За даними Google Analytics на січень 2019



Що ми можемо для вашого бізнесу
Розповісти про нього жителям громади
Зробити впізнаваними
Знайти нових клієнтів
Прорекламувати акції, нові товари і послуги
Зробити так, щоб про вас заговорили



Що ми для вас створимо
Кілька варіантів рекламних кампаній на вибір
Професійну фотозйомку
Стильні рекламні матеріалы та іллюстрації
Тексти, які захочеться прочитати до кінця



Що ми пропонуємо
Рекламні банери
Брендування сторінок
Промо-новини і промо-статті
Тести, рейтинги, конкурси
Рекламні спецпроекти
Нативні матеріали



Банерна реклама
 9 форматів банерів для головної та внутрішніх сторінок сайту
 Оплата за кількість показів або тривалість розміщення
 Наш дизайнер сам розробляє банери
 Банери адаптуються під мобільну и ПК-версію сайту



Брендування сторінок
 П-подібний банер, який розміщується на фоні сторінок сайту
 Веде на ваш сайт, сторінку в соцмережах або статтю про вас на нашому сайті
 Найбільш масштабний рекламний формат. Вас точно помітять!



Звична для читача подача
Лінки на ваш сайт, кнопка “Придбати”
або брендовані фото (за потреби)
Назавжди лишаються на сайті
Легко знаходяться через пошукові системи

Короткий матеріал про новини вашої
компанії, акції, заходи
Невисока вартість розміщення 

Промо-новинаПромо-стаття
Розповідь про компанію або розмова
з � представником
Можливість вільно донести до аудиторії
свою позицію

Промо-стаття Промо-новина



Афіша
 Анонс заходу в розділі «Афіша»
 Вдалий формат для реклами концертів, тренінгів та інших заходів
 Лінк на ваш сайт, кнопка «Придбати»



Рейтинги
 Підбірка ваших продуктів або послуг з 5-10 позицій
 Кожна супроводжується описом, фото або відео
 Лінк на ваш сайт, кнопка «Придбати»
 Один із найбільш клікабельних форматів реклами



Пояснюємо на пальцях
 Текст у вигляді питань та відповідей на певну тему
 Представник вашої компанії виступає експертом
 Викликає найільше довіри та лояльності читачів
 Матеріал дійсно корисний для читачів
 Пошукові системи будуть роками приводити на цей текст нових людей
 Формат нативної реклами, який ми дуже любимо і радимо



Тест
 Тест, який в ігровій формі знайомить з компанією або привертає увагу до продукту
 Вірусність і висока мотивація читачів поширювати матеріал в соцмережах
 Ненав’язливий формат реклами
 Лінк на ваш сайт, кнопка «Придбати»



Інші нативні формати
Фотопроекти, експерименти, тест-драйв, тематичні статті, гіди і ще сотня інших варіантів
У великих містах нативна реклама успішно витискає традиційну рекламу
Вона ненав’язлива, корисна для читачів, створює позитивні асоціації з компанією
Читачі люблять нативну рекламу і самі поширюють  через соціальні мережі
Сучасний формат реклами, який показує, що ваша компанія у тренді

Інші нативні формати



Всі рекламні матеріали на сайті Біляївка.City маркуються
У нас немає прихованої реклами і джинси
Промо-статті та промо-новини публікуються у розділі “Промо”
У текстах є позначки “Промо”, “Партнерський матеріал” або “Спецпроект”

МаркуванняМаркування
 Всі рекламні матеріали на сайті Чортків.City маркуються
 У нас немає прихованої реклами і джинси
 Промо-статті та промо-новини публікуються у разділі «Промо»
 У текстах є позначки «Промо», «Партнерський матеріал» або «Спецпроект»



Агенція розвитку локальних медіа

Що ще варто знати про нас
З нашою редакцією працюють редактори і дизайнери  
з київської Агенції розвитку локальних медіа «Або»

Вашою рекламой вони теж займуться

Наша з ними мета - перетворити Чортків.City на найсучасніший
локальний сайт Тернопільської області



Наш рекламний відділ завжди на звязку!

|03552| 2-12-43, 2-16-06, 2-36-85 
|097| 749-33-44
|098| 665-07-08

chortkiv.city@gmail.com 
golnar@ukr.net


